
                                                                                             Anexă la H.C.L. nr. 56/09.07.2020 
 

 

Servicii publice de transport local rutier furnizate pe mijloacele de transport public 

local de călători, utilizate de operatorul de transport public local RATBV S.A., pentru elevii 

din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat  

cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului 

 

 
ART. 1  Începând cu data de 01.07.2020 elevii  d in învăţământul preuniversitar 

acred itat /autorizat , cu d omiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului, benef iciază gratuit , de 
servicii publice de transport  local rut ier, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate 
de către Operatorul RATBV S.A., astfel: 

a) pe tot  parcursul anului calendarist ic , elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama 

Buzăului, școlarizați la o unitate de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat -  
beneficiază gratuit pe raza teritorial administrativă a UAT Comuna Vama Buzăului de 

”Abonament lunar interior localitate Vama Buzăului” pe traseul de transport local din U.A.T. 

Vama Buzăului; 

b) pe tot  parcursul anului calendarist ic , elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama 

Buzăului, scolarizați la o unitate de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul 

pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale Asociației Metropolitane pentru 

Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (mai puțin UAT Vama Buzăului) beneficiază 

gratuit de un ”Abonament lunar pe una linie Zona 5”/,,Abonament lunar toate liniile (din 

Municipiul Brașov)” (în funcție de sediul Unității de învățământ). 

 

ART. 2 (1) Pentru a beneficia gratuit de „Abonament lunar interior localitate Vama Buzăului”/ 
„Abonament lunar pe una linie Zona 5”/,,Abonament lunar toate liniile”, încărcat pe un card de transport 

personalizat şi netransmisibil, elevii îndreptăţiți conform Art. 1, vor solicita emiterea/încărcarea 
acestuia/acestora la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, în baza 

următoarelelor documente, în vederea scanării acestora: 
 
        a) certificat de naştere, adeverință prin care se atestă că elevul este înscris la o unitate de 

învățământ din Municipiul Brașov și copie după actul de identitate al părintelui, tutorelui sau 
reprezentantului  legal  pentru  dovada  domiciliului  în  UAT Comuna Vama Buzăului, în cazul 

preșcolarilor ( a se vedea și Art. 91 și 92 din Codul civil); 
         

        b) carnet de elev emis de unitatea de învățământ cu sed iul pe raza teritorial administrativă 

a UAT-urilor membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov, completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul şcolar în curs şi actul de identitate 

al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal pentru dovada domiciliului în UAT Comuna 
Vama Buzăului, sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul 
are domiciliul în UAT Comuna vama Buzăului și este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după 

caz.”  
 

ART. 3  (1) „Abonamentul lunar interior localitate Vama Buzăului”/ „Abonamentul lunar pe una 

linie Zona 5”/,,Abonamentul lunar toate liniile” se eliberează gratuit elevilor d in învăţământul 
preuniversitar acred itat /autorizat ,  cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului, îndreptățiți 

conform Art.1, la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA, umând a se 
aplica o reducere de 100%, conform dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  

 



            (2) Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate, conform prevederilor 

legale în vigoare (H.G. nr. 435/2020)  după cum urmează: 
 
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării, din sumele alocate prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat cu sed iul pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale 

Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, la care sunt înscrişi 
elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului care au achiziţionat titlul de călătorie „Abonament 
lunar interior localitate Vama Buzăului”/ „Abonament lunar pe una linie Zona 5”/,,Abonament lunar 

toate liniile”  de la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii RATBV SA; 
 

b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetul local al UAT Comuna Vama Buzăului, 
pentru elevii  cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului. 

 

ART. 4  (1) Operatorul de transport RATBV SA întocmește pentru fiecare unitate de 

învățământ preuniversitar acreditat/autorizat cu sediul pe raza teritorial administrativă a UAT-

urilor membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 

Brașov, o situație care va cuprinde elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului, 

înmatriculați la acea unitate, care au achiziţionat gratuit titlul de călătorie „Abonament lunar interior 
localitate Vama Buzăului”/ „Abonament lunar pe una Linie Zona 5”/,,Abonament lunar toate liniile” de 
la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii. 

 
                (2) Operatorul de transport public local RATBV SA emite 2 (două) facturi fiscale 

însoţite de Situaţia elevilor beneficiari, conform alin. (1),  la preţul unui „Abonament lunar interior 
localitate Vama Buzăului”/ „Abonament lunar pe una Linie Zona 5”/,,Abonament lunar toate liniile”, 
conform Planului tarifar aprobat de Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov, astfel: 
a) o factură în cuantum de 50% din suma de plată, pentru fiecare unitate de învățământ, 

care va fi decontată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din 
sumele alocate prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat cu sed iul pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale Asociației 

Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, pe baza Situaţiei lunare 
întocmite de către societatea RATBV S.A, ; 

 
b) o factură în cuantum de 50% din suma de plată, pentru UAT Comuna Vama Buzăului, 

care va fi decontată din bugetul local al UAT Comuna Vama Buzăului, pentru elevii cu domiciliul în 

UAT Comuna Vama Buzăului, pe baza situaţiei prevăzută la alin. (1), centralizată la nivelul operatorului 
de transport RATBV SA, pe fiecare unitate de învăţământ, avizată de către Asociația Metropolitană 

pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.  
 
ART. 5 (1) Elevii vor circula pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale 

Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în condiţiile 
menţionate mai sus pe baza cardului de transport, însoţit de carnetul de elev sau a documentelor 

justificative eliberate de unitățile de învățământ la care este înmatriculat preșcolarul/elevul. 
 
                (2) Elevii pot achiziţiona pe cardurile de transport călătorii suplimentare, conform 

tarifelor de călătorie aprobate. 
 

                (3) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, elevii pot solicita un nou 
card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV SA cu condiţia achitării 
„Taxei de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar. 

 



ART. 6  Pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor membre ale Asociației Metropolitane 

pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, la fiecare urcare în mijlocul de transport 

elevii au obligaţia să valideze cardul de transport, indiferent de titlul de călătorie încărcat. 

 

ART. 7  Modalitatea de decontare va fi stipulată în „Protocolul de colaborare privind fluxul 
documentelor aferente decontării serviciului public de transport local rutier, efectuat pe mijloacele 

de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în UAT Comuna Vama 
Buzăului” încheiat între operatorul de transport RATBV SA, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu sediul pe raza teritorial administrativă a UAT-urilor 
membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. 

 
ART. 8  (1) Începând cu data de 01.07.2020 facturile lunare în cuantum de 50% din suma de 

plată vor fi decontate, pe tot  parcursul anului calendarist ic , din bugetul local al UAT Comuna Vama 

Buzăului, Operatorilor de transport local care efectuează servicii publice de transport local de persoane 
prin curse regulate pentru elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului, școlarizați la o 

unitate de învățământ d in învăţământul preuniversitar acred itat /autorizat  d in alte localităţ i 
decât UAT Comuna Vama Buzăului.  

 

              (2) Facturile fiscale lunare, întocmite de către Operatorii de transport local , care 
efectuează servicii publice de transport local rutier de persoane prin curse regulate pentru elevii cu 

domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului, vor fi însoţite de listele elevilor beneficiari la preţul 
unui abonament lunar, conform Planului tarifar aprobat de către autoritatea contractantă, umând a se 
aplica o reducere de 50%. 

 
ART. 9  Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport local rutier de 

persoane prin curse regulate pentru elevii cu domiciliul în UAT Comuna Vama Buzăului răspund 
de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare din bugetul UAT Comuna 
Vama Buzăului. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Crinuța Camelia CHIRILAȘ   

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 
 


