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HOTĂRÂRE  
privind  aprobarea decontului a 50% din abonamentele de transport rutier public in comun  

ale elevilor domiciliati în comuna Blajel, jud. Sibiu 
 
 Consiliul local al comunei Blajel întrunit în şedinţã extraordinarã în data de 06.11.2020, 

 Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 6 al Anexei la Dispozi-
tia nr. 141/03.11.2020 privind convocarea Consiliului Local, intocmit de Primarului comunei Blajel, inregistrat 
sub nr. 4496/03.11.2020, prin care se solicita aprobarea decontarii abonamentului de transport rutier public al 
elevilor care frecventeaza cursurile liceale in alta localitate decat cea de domiciliu,  

Avand in vedere raportul nr. 4521/05.11.2020 a compartimentului financiar contabil, impozite si taxe, 
resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort, prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de HCL Blajel  nr. 66/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020, 
În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 84 alin. (1) si alin  (31) coroborate cu art. 
105 alin (2) lit “e1” din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale cu modificãrile şi completãrile ulterioare; ale art. 
69 pct.4 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contex-
tul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Analizand prevederile art. 2 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea 
procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si 
studenti, aprobate prin H.G. nr. 42/2017; 
 In temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1) coroborat cu  alin (7), lit. a) si e), alin. (9) lit. a),  ale art. 155 
alin. (1) lit. d) si alin. (5) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art.1 Se aproba decontarea a 50% din valoarea abonamentele de transport rutier public în comun, ale 
elevilor din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat, care frecventeaza cursurile liceale in alta localitate 
decat cea de domiciliu, pe toata durata cursurilor. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește financiar contabil, impozite si 
taxe, resurse umane, arhiva din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajel. 

Art.3 Hotărârea se comunică prin intermediul secretarului general al comunei: Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Sibiu; Primarului comunei, Compartiment financiar contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva și 
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul primăriei www.primariablajel.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
                  Costin Nicolae             Secretar general 
                                                               Ghiorghe Ioana 
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Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 10 consilieri în funcţie 
 


