
 

 

 

 

 
 

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

Nr. 172 din data 26 septembrie 2014 

 

cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de decontare a abonamentelor de transport 

pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36  prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti şi ale Metodologiei de decontare a 

abonamentelor de transport pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, 

în şedinţa din 26.09.2014,  

 

Hotărăşte: 

 
 

Art. 1 Aprobarea propunerii domnului prof. univ. dr. Constantin Drăghici, Prorector pentru relaţii cu 

studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic, de modificare şi completare a Metodologiei de 

decontare a abonamentelor de transport pentru studenţi ai Universităţii din Piteşti, după cum 

urmează:  

I.  Art. 9  va avea următorul conţinut: „Beneficiază de decontarea abonamentelor de transport în 

comun studenţii înmatriculaţi la cursuri de zi, toate ciclurile de studii (licenţă, masterat şi 

doctorat), cu limita maximă de 26 de ani şi pe o distanţă de până la 30 km.” (conform Ordonanţei 

de Urgenţă Nr. 117/23.12.2013, art. 205, alin. 2). 

II.   Se introduce un nou articol: 

 Art. 11., cu următorul conţinut, context în care art. 11. devine art.12., astfel: 

 „În limita distanţei reglementată la art. 9. (30 km) se permite decontarea şi a biletelor de la 

mijloacele de transport rutier, cu condiţia consemnării în lista centralizatoare, pentru fiecare 

solicitant, a următoarelor date şi informaţii: 
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 - ruta de transport; 

 - data efectuării transportului; 

 - seria şi valoarea biletului spre decontare. 

 Lista centralizatoare se avizează de către secretariat şi se aprobă de către decanul facultăţii”. 

Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

 
 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 

 

 


