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H.C.L. Nr. 403 din 27.11.2006  
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea unor norme pentru desfăşurarea transportului urban de 

călători, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
 
 

CAP. I – NORME PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE. 
 
Art.1. Pentru respectarea strictă a ordinii şi întărirea siguranţei în circulaţia 

mijloacelor de transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al acestora, 
precum şi pentru respectarea ritmicităţii circulaţiei şi asigurarea unor condiţii optime 
de călătorie, sunt interzise următoarele: 

a). punerea în circulaţie a mijloacelor de transport care sunt deteriorate, nu 
îndeplinesc condiţiile de curăţenie sau igienă, ori care poluează atmosfera; 

b). neasigurarea curăţeniei şi igienizării mijloacelor de transport în comun 
aflate în circulaţie; 

c). nerespectarea programelor de circulaţie; 
d). primirea persoanelor în cabine în timpul deplasării vehiculului, de către 

conducătorii auto. 
 
Art.2. Persoanele fizice care folosesc pentru călătorie mijloacele de transport 

în comun, nu trebuie să săvârşească următoarele fapte care constituie contravenţie: 
a). călătoria pe scări, urcarea şi coborârea în timpul mersului şi forţarea uşilor; 
b). blocarea uşilor de urcare ale mijloacelor de transport, prin staţionarea în 

imediata apropiere a acestora după urcare; 
c). transportarea de animale şi păsări vii, de materiale, bagaje care depăşesc 

volumul a două locuri, materiale inflamabile, explozive, radioactive, corosive sau 
caustice; 

d). consumul de băuturi alcoolice, de îngheţată, seminţe, fumatul, scuipatul, 
aruncarea de hârtii şi resturi de orice fel în  mijloacele de transport şi în staţii; 

e). urcarea şi refuzul călătorului aflat în stare de ebrietate de a coborî din 
autobuz la invitaţia conducătorului auto sau a personalului cu atribuţii de control; 

f). lipirea de afişe în interiorul sau exteriorul autobuzului, fără aprobarea 
societăţii de transport; 

g). întreţinerea sau angajarea de discuţii cu conducătorul mijlocului de 
transport în comun atât în mers cât şi în timpul staţionării; 

h). călătoria fără bilet, abonament sau altă legitimaţie de călătorie; 
i). refuzul prezentării organelor de control, la cererea acestora, a biletelor, 

abonamentelor sau a actelor de identitate pentru justificare dacă este cazul; 
j). provocarea de scandal şi adresarea de cuvinte injurioase la adresa 

călătorilor, organelor de control sau conducătorilor autovehiculului; 
k). deteriorarea sub orice formă de către călători a mobilierului şi instalaţiilor 

din autobuze sau troleibuze; 
l). oprirea fără motive justificate între staţii a mijloacelor de transport în 

comun, ori schimbarea rutei fără autorizarea conducerii S.C. TRANSLOC S.A, sau a 
persoanelor abilitate de lege; 
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CAP. II – SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE. 
 
Art.3. Săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise 

în astfel de condiţii, încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, constituie 
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 

a). încălcarea prevederilor art.2, lit.a, b, d,h, j, l, cu amendă de la 100 – 250 lei; 
b). încălcarea prevederilor art.2, lit.c, e, f, k, cu amendă de la 100 – 300 lei; 
c). încălcarea prevederilor art.1, lit.a, b, c, d, şi art.2, lit.g,  i, cu amendă de la 

100 – 350 lei; 
 
Art.4. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre 

se face de către: 
a). Primar şi împuterniciţii Primarului; 
b). Poliţia Comunitară; 
c). Conducerea S.C. TRANSLOC S.A. 
 
Art.5. Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului-verbal de 

constatare a contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator 
va putea stabili în cuprinsul aceluiaşi proces-verbal, când va fi cazul, atât valoarea 
pagubei produse prin contravenţie, cât şi confiscarea obiectelor care au servit la 
săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorii acestora. 

 
Art.6. Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite în cel mult 

48 de ore de la data şi ora încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii 
stabilite pentru fapta săvârşită, agentul constatator va face menţiunea despre aceasta 
în procesul-verbal. 

Plata amenzii se va face la Direcţia de Taxe şi Impozite a Municipiului Târgu-
Jiu. 

 
Art.7. Bunurile care au servit la săvârşirea contravenţiei sunt supuse 

confiscării. 
 

CAP.III. CĂI DE ATAC. 
 
Art.8. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 

sancţiunilor, contravenienţii pot face contestaţie în conformitate cu prevederile legale. 
 

CAP.IV – DISPOZIŢII FINALE. 
 
Art.9. În cazul în care contravenientul achită pe loc agentului constatator 

jumătate din minimul amenzii, iar prin contravenţie nu s-au cauzat pagube şi nu 
există obiecte supuse confiscării, procesul-verbal nu se mai încheie. În acest caz, 
plata amenzii se face contra chitanţei, în care se va specifica contravenţia pentru care 
a fost încasată suma. 
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Art.10. Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 
completează cu prevederile legale în vigoare, privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenienţilor. 

 
Art.11. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea H.C.L. nr.16/25.01.1999. 
 
Art.12. Prevederile  prezentei  hotărâri  vor fi duse la  îndeplinire  de Primarul 

Municipiului Târgu-Jiu, împuterniciţii Primarului, Poliţia Comunitară, salariaţii S.C. 
TRANSLOC S.A şi  Direcţia Administraţie Publică Locală şi Direcţia Publică de 
Venituri Târgu-Jiu. 
 
H.C.L. Nr. 403 din 27.11.2006 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
H.C.L. Nr. 423 din 29.10.2007  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea HCL nr.403/27.11.2006, privind stabilirea unor norme 

pentru desfăşurarea transportului urban de călători, constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor 

  
 
 Art.1. Se aprobă modificarea art.2, lit.h din H.C.L. nr.403/27.11.2006, care va 
avea următorul conţinut: 
 
„…călătoria fără bilet, călătoria cu bilet nevalidat, fără abonament sau altă legitimaţie 
de călătorie”.  
 
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Publică de Venituri, împuterniciţii primarului, 
S.C. TRANSLOC S.A. şi Poliţia Comunitară. 
 
H.C.L. Nr. 423 din 29.10.2007 
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HOTĂRÂRE 
de modificare a HCL nr.403 din 27.11.2006 privind stabilirea unor norme pentru 

desfăşurarea transportului urban de călători, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor 
 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea Capitolului II din HCL nr.403/27.11.2006 de 
stabilire a unor norme pentru desfăşurarea transportului urban de călători, prin 
adăugarea următoarelor articole: 

 
„Art.5.1.  În cazul în care contravenientul care a circulat fără legitimaţie de călătorie 
valabilă în mijlocul de transport, achită pe loc agentului constatator contravaloarea unui 
bilet cu suprataxă, nu se mai încheie proces verbal de constatare. 
 
  Art.5.2. Valoarea unui bilet cu suprataxă eliberat în mijlocul de transport este de 20 lei.” 

 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de S.C. 

TRANSLOC S.A. 
 
Nr. 72 din 25.08.2008 

 


