
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 129 

  din 6 aprilie 2017 
 

privind stabilirea modului de decontare a legitimațiilor de călătorie acordate pensionarilor, 

foștilor deținuți politici, veteranilor de război, luptătorilor ai Revoluției din 1989,  

elevilor și studenților 

 
 

       Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 174 din 13.03.2017 privind aprobarea proiectului de 

hotărâre referitor la stabilirea modului de decontare a legitimațiilor de călătorie acordate 

pensionarilor, foștilor deținuți politici, veteranilor de război, luptătorilor ai Revoluției din 1989, 

elevilor și studenților, prezentată de SC „Transport Local” SA Tîrgu Mureș,   

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2207 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin.(2)  lit. „d”, alin.(6) lit. „a” pct. 14, art. 45 

alin.(1) şi art. 115 alin.(8) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  
 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 

 Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 01 aprilie 2017, facilitățile care se acordă pe 

bază de tarif de 2 lei la transportul public local de persoane în baza hotărârilor autorității publice 

locale să fi decontate pentru un număr de 30 de călătorii, în loc de 22 călătorii / lună.  
 

 Art. 2.  Se aprobă ca începând cu data de 01 aprilie 2017, legitimațiile de călătorie la 

transportul public local de persoane pentru elevi și studenți să fie decontate în mod similar, cu 

suma de 80 lei/lună, aceștia putând beneficia de transport pe toate liniile. 
 

 Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Serviciul Public de Asistență Socială şi Conducerea Asocierii pentru Transport Urban SC 

„Transport Local” SA   Tîrgu Mureş - SC „Siletina Impex” SRL. 
 

 Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

 

                        Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 
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