Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 19 din 31.01.2018

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI
PENTRU UNELE CATEGORII DE PERSOANE PE
MIJLOACELE DE TRANSPORT URBAN DE CALATORI IN
MUNICIPIUL ROMAN

1. Municipiul Roman, in conformitate cu prevederile unor legi speciale și a hotărârilor
consiliului local, acordă următoarele facilități pe transportul urban de calatori:
a) Veteranii de război și văduvele de război, potrivit prevederilor art. 16 lit. „b” din
Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,
b) Eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, potrivit prevederilor art. 5 lit. “k” din Legea recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989 nr.341/ 2004;
c) Persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6
martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, si celor care au
fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la
data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale,
potrivit prevederilor art.6, lit “b” din Decretul - Lege nr. 118/1990 – republicată;
d) Persoanele cu handicap grav si accentuat, insotitorii persoanelor cu handicap grav in
prezenta acestora, insotitorii copiilor cu handicap accentuat in prezenta acestora,
insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora,
asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai
persoanelor cu handicap grav si accentuat , potrivit prevederilor art.23 alin (1) si (2)
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată in 2008;
e) Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 700 lei;
f) Elevilor din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de
familie este mai mic 700 lei.
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g) Beneficiarii de ajuror social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul
comunităţii.
h) Șomerii aflați în plată;
i) Personalul armatei prevazut la art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi
acestuia şi urmaşilor celui decedat.
2. Acordarea facilitatilor se face numai pentru persoanele cu domiciliul in municipiul
Roman.
3. (1) Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, d și i se vor elibera legitimaţii anuale
de călătorie valabile de luni până duminică.
(2) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. e și g se vor elibera legitimaţii lunare de
călătorie valabile de luni până duminică.
(3) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. f se vor elibera legitimaţii lunare de călătorie
numai pe perioada cursurilor școlare valabile de luni până vineri.
(4) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. h se vor elibera legitimaţii lunare de călătorie
valabile de luni până vineri.
4. Eliberarea legitimatiilor de călătorie pentru transportul urban de călători pentru persoanele
prevazute la punctul 1, se face direct de către operator, în baza borderourilor transmise de
catre Direcţia de Asistenţă Socială in luna decembrie pentru anul urmator, iar pe parcursul
anului pe baza borderoului lunar.
5. Solicitantii, vor depune la Direcţia de Asistenţă Socială o cerere care sa contina numele si
prenumele, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilitatii pe transportul urban de
calatori, adresa de domiciliu, nr si seria buletinului (cartii) de identitate, data eliberarii,
CNP;
a) În cazul pensionarilor:


Copie dupa buletinul ( cartea ) de identitate din care sa rezulte datele de
identitate si domiciliul actual;



Cuponul de pensie din luna precedenta solicitarii;

b) În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit a. b, c, d :


Copie dupa buletinul ( cartea) de identitate din care sa rezulte datele de
identitate si domiciliul actual;



copie dupa certificatul si legitimatia de veteran de razboi, vaduva de
razboi, revolutionar, detinut si persecutat politic, certificat de handicap,
dupa caz ;
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c) În cazul elevilor:


Copii dupa buletinul ( cartea) de identitate ale părinţilor din care sa
rezulte datele de identitate si domiciliul actual;



Adeverinţă de elev



Adeverinţă de salariat sau alte documente privind veniturile, din care să
rezulte încadrarea în categoria prevăzută la art. 1, lit.f

d) În cazul beneficiarilor de ajutor social:


Adeverinţă din care să rezulte calitatea de beneficiar al ajutorului social



Copie a actului de identitate



Dovada prestării lunare de activităţi în folosul comunităţii;

e) În cazul somerilor:


Copie a actului de identitate



Dovada ca solicitantul este beneficiar al indemnizatiei/ajutorului de
somaj

f) În cazul solicitanților de la art. 1, lit. „i”:
 Copie act identitate
 Dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate de art. 8 ^1 din
O.U.G. nr. 82/2006;
Orice modificare a datelor luate in calcul la acordarea facilitatii va fi adusa la
cunostinta Direcţiei de Asistenţă Socială, de catre beneficiar sau alte persoane in cazul
decesului, in vederea modificarii borderoului lunar de acordare a gratuitatilor. Modificarea va
fi operata cu luna urmatoare comunicarii.
Direcţia de Asistenţă Socială in urma verificarii documentatiei va intocmi cate un tabel
pe fiecare categorie de persoane care se incadreaza in prevederile prezentei hotarari, pe care le
va inainta operatorului serviciului public pana in ultima zi lucratoare a lunii anterioare
acordarii facilitatii .
In cazul gratuitatilor aprobate pe intregul an, persoanele beneficiare vor fi trecute lunar
in tabele separate la care vor fi adaugate eventualele completari intervenite pe parcursul
anului.
Tabelul va contine numele si prenumele persoanei, adresa de domiciliu, calitatea
persoanei, numar si serie buletin (carte de identitate), CNP, numar act doveditor al calitatii
persoanei, denumirea institutiei care a eliberat actul, perioada de valabilitate a actului, seria si
numarul abonamentului acordat si semnatura.
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Operatorul serviciului public in baza tabelelor aprobate de ordonatorul de credite, va
elibera legitimatiile de calatorie persoanelor nominalizate, completand coloanele ce fac
referire la seria si numarul abonamentului si semnatura celui care a ridicat legitimatia.
Tabelele cuprinzand semnaturile beneficiarilor si avizate de directorul operatorului vor
constitui documentele justificative ale facturilor, care vor fi transmise lunar Direcţiei de
Asistenţă Socială spre decontare.
6. Facilitatile pe transportul urban de calatori nu se acorda retroactiv, ci incepand din luna
depunerii cererii .
7. Cuantumul legitimatiilor de călătorie și a abonamentului lunar pe transportul urban de
calatori va fi stabilit prin hotărare de consiliu local
Finantarea cheltuielilor privind facilitatile acordate pe transportul urban de calatori se
efectueaza din bugetul local al municipiului Roman.
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