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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 
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1 exemplar - Primar 

1 exemplar - Compartimentul Contabilitate 

1 exemplar - Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 

P a g i n ă  1 | 2 

CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 16.07.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.137 

pentru completarea și modificarea HCL nr.166/18.12.2020 privind acordarea unor facilități anumitor 

categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV 

S.A., pe raza teritorial administrativă a comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.13013/26.06.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13012/26.06.2020 , întocmit de Daniela-Laura AXENIE  –Secretar general 

UAT Bod; 

▪ Prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-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 prin care s-a dispus ca elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat să 

beneficieze gratuit de servicii publice de transport local rutier, pe tot parcursul anului calendaristic 

şi ale HOTĂRÂRII  GUVERNULUI nr. 435 din 28 mai 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 prin care se reglementează procedura 

de decontare a sumelor în vederea asigurării deplasării gratuite a elevilor cu mijloacele de transport 

în comun;  

▪ prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, ale art.1 alin. 4 lit. m), art. 17 alin. (1) lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42 alin. 

(2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 

84 alin. (1) şi (3^1), art. 105 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile art. 87 alin.(5), art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), d), alin. (4) lit. a), alin. (7) 

lit.b) şi lit. n), art. 135 alin. (8); art.139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin.(2), din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
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În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit. a) şi art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1  Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/18.12.2018, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.1 Începând cu data de 01.07.2020 elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat cu 

domiciliul în UAT Bod., beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2 Anexa nr.1 parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.166/18.12.2020, își încetează 

valabilitatea și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 166/18.12.2018, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Art.6. Începând cu data de 01 iulie 2020 călătorii ocazionali, cu domiciliul în comuna Bod, care 

utilizează pentru a se deplasa  mijloacele de transport public local de călători exploatate de către  

societatea RATBV SA, pe linia 420, în interiorul Comunei Bod ( Bod Sat -Bod Colonie), cu mijloacele 

de transport puse la dispoziție de către  societatea RATBV S.A. beneficiază vor achita tariful de 1,5 

lei/călătorie.” 

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului nr.166/18.12.2020, rămân neschimbate. 

Art.5 Primarul Comunei Bod, prin aparatul de specialitate, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Unitățile 

de învățământ preuniversitar implicate,  societatea RATBV S.A. și Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare 

Durabilă a Transportului Public Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenți. 

 


