
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘUL OCNA MUREȘ 

CONSILIUL  LOCAL 

Nr.165/ 02.08.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea tarifelor de călătorie la Serviciul de transport public local prevăzute în 

Hotărârea nr.18/2014 a Consiliului local Ocna Mureș și a anexei B din Anexa la Hotărârea 

nr.54/2021 a Consiliului Local Ocna Mureș 

 
 

      Consiliul local al orașului Ocna Mureș, judetul Alba, întrunit în şedinţă __________ publică, 

la data de ____________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.___________ de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler. 

       Având în vedere:  

       - Referatul de aprobare nr. 11965/01.08.2022 al Serviciului de transport public local Ocna 

Mureș;  

       - Nota de fundamentare nr.10371/29.06.2022 a Serviciului de transport public local Ocna 

Mureș; 

- Raportul de specialitate__________ nr. _____________________ al Direcției economice; 

- Avizele ___________ acordate de către comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, 

- Hotărârea nr.122/30.08.2012 a Consiliului local Ocna Mureș privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului de transport public local, aprobarea 

Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate; aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local în oraşul Ocna Mureş, modificată și completată prin Hotărârea 

nr.18/30.01.2014 a Consiliului local Ocna Mureș;  

-    OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată; 
-  Ordinul  272/2007 al Președintelui A.N.R.S.C, Ordin pentru  aprobarea Normelor- cadru privind 

stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane;  

-    art. 17 alin.(1) , lit. m) din Legea 92/2007 a serviciilor de  transport public local, actualizată; 

-    art. 82 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, actualizată. 

       În temeiul art. 129, alin. (4) lit. c), alin.(7), lit.n), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

       Art. 1.  Se aprobă noile tarife ale abonamentelor lunare, aplicate de către Serviciul Transport 

Public Local pentru activitatea de transport public de persoane la nivelul oraşului Ocna Mureş, 

rezultate prin aplicarea, la valoarea tarifului vechi a procentului de majorare cu 36,4%, noile tarife 

fiind următoarele: 

 

NR. 

CRT. 

TRASEU TARIF VECHI TARIF NOU 

1. OCNA MUREȘ-UIOARA DE SUS 50 LEI   68 LEI 

2. OCNA MUREȘ-UIOARA DE JOS 50 LEI   68 LEI 

3. OCNA MUREȘ-CISTEI 80 LEI 110 LEI 

4. OCNA MUREȘ-MICOSLACA 90 LEI 123 LEI 

5. OCNA MUREȘ- RĂZBOIENI 80 LEI 110 LEI 

6. OCNA MUREȘ- UNIREA HALTA 50 LEI   68 LEI 

 

 Art. 2. Se aprobă noile tarife ale biletelor de călătorie, aplicate de către Serviciul Transport Public 

Local pentru activitatea de transport public de persoane la nivelul oraşului Ocna Mureş, rezultate 

prin aplicarea, la valoarea tarifului vechi a procentului de majorare cu 36,4%, noile tarife fiind 

următoarele: 



 

 

NR. 

CRT. 

TRASEU TARIF VECHI TARIF NOU 

1. OCNA MUREȘ- OCNA MUREȘ ( 

INTERIOR)  

 2 LEI   3 LEI 

2. OCNA MUREȘ-UIOARA DE SUS 2,50 LEI 3.5 LEI 

3. OCNA MUREȘ-UIOARA DE JOS 2,50 LEI 3.5 LEI 

4. OCNA MUREȘ-CISTEI 3,50 LEI    5 LEI 

5. OCNA MUREȘ-MICOȘLACA  4 LEI 5.5 LEI 

6. OCNA MUREȘ- RAZBOIENI CETATE  3 LEI   4 LEI 

7. OCNA MUREȘ- RAZBOIENI  GARA            3,5 LEI   5 LEI 

8. OCNA MUREȘ- UNIREA HALTA 2,50 LEI 3.5 LEI 

 

      Art. 3. Se aprobă majorarea tarifului aplicat închirierii microbuzelor pentru cursele 

ocazionale, de la 3.5 lei/ km  fără TVA la 5 lei / km preț fără TVA, tarif rezultat prin aplicarea 

aceluiași procent de majorare de 36.4 %  tarifului inițial. 

 

     Art. 4. Se aprobă majorarea tarifului de staționare pentru cursele ocazionale ( nunti, excursii, 

etc), de la 13 lei /h la 18 lei /h, majorare rezultată din aplicarea aceluiași procent de majorare de 

36.4 %. 

 

     Art. 5.  Tarifele stabilite prin Hotărârea nr.54/2021 a Consiliului local Ocna Mureș se modifică 

în mod corespunzător. 
 

      Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Serviciul 

de transport public local Ocna Mureș. 

       Prezenta se comunică la: 

- Instituția prefectului – județul Alba; 

- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Serviciul de transport public local Ocna Mureș; 

- Se aduce la cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet a instituției; 
 

Ocna Mureş,  02.08.2022.                                                                                            

                INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT, 

PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ,                            SECRETAR GENERAL 

             SILVIU VINȚELER,                                            SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

                       
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________; 
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 

136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către ambele 

comisii de specialitate (Comisia nr. 1 și Comisia nr.2); 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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