
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.11 
din 09.03.2018 

pentru aprobarea cofinanțării transportului elevilor din comuna Pișchia 
 la unitățile de învățământ din Timișoara 

        Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş; 
        Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.868 din 05.03.2018 a d-lui Obreja Gelu, consilier local; 
- referatul nr.906/06.03.2018 al d-lui Jurj Gheorghe, viceprimar al comunei Pişchia, judeţul 

Timiş; 
- raportul de specialitate nr.907/06.03.2018 al d-lui Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic; 
- raportul de specialitate nr.951/08.03.2018 al d-nei Simion Valeria, inspector asistent; 

 Urmare a situației deosebite intervenite începand cu data de 01.03.2018, data de la care 
SNCFR nu mai operează transport de călători pe ruta Pișchia –Timișoara, iar elevii care învață la 
unitățile de învățământ din Timișoara nu beneficiază de niciun mijloc de transport în comun, 
situație semnalată și prin solicitarea nr.920/07.03.2018, asumată de un număr considerabil de 
personae; 
         Vănzând oferta de preț a S.C. SUPER IMPOSER S.R.L., înregistrată sub nr. 
905/06.03.2018, prin care societatea își exprimă disponibilitatea de a presta servicii de transport, 
prin crearea unei curse speciale, contra unui preț estimat de 560 lei + TVA/zi, estimat pentru 21 
de zile de transport/luna - 13.994,4 lei inclusiv TVA și situația abonamentelor de călătorie emise 
în luna martie 2018 de către S.C. SUPER IMPOSER S.R.L, înregistrată sub nr.946/07.03.2018;          
         În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b și d, alin. 6 lit.a pct.1-5 din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
         În temeiul dispozițiilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, aprobă prezenta: 

 
 H O T Ă R Â R E: 

 Art.1. Se aprobă cofinanțarea  transportului elevilor din comuna Pișchia, care învață la 
unitățile de învățământ din Timișoara, prin suportarea diferenței de cost de la suma minimă 
percepută de S.C. SUPER IMPOSER S.R.L., conform ofertei nr.905/06.03.2018, la cumulul 
sumelor încasate de prestator din vanzarea de abonamente, pentru operarea unei curse speciale pe 
ruta Murani-Pișchia-Bencecu de Jos-Bencecu de Sus-Timișoara, plecare dimineața și retur 
Timișoara – Bencecu de Sus – Bencecu de Jos – Pișchia – Murani, plecare dupa-amiază. 
  În cazul în care se va încheia un contract de servicii de transport rutier de persoane 
prin curse regulate speciale, beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul  cu 
un preaviz de cel mult 15 zile adresat prestatorului. 
          Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic 
în cadrul aparatului permanent al Consiliului local și d-na Simion Valeria, inspector asistent in 
cadrul Compartimentului contabilitate. 
 Art.3 Hotărârea a fost adoptată cu votul pentru a 11 consilieri din cei 11 prezenţi la şedinţă.  
         Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului–judeţul  Timiş; Primarului 
Comunei Pişchia; Compartimentului contabilitate; Cetăţenilor prin afişare. 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,         
                         Jurj Gheorghe                                               Nicola Otilia–Adriana   
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