
R OMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

MUN ICIPIUL  R OMAN  
CONSIL IUL  LOCAL 

 
HOT�RÂRE 

 
Nr. 120 din 27.09.2007 

 
Privind aprobarea modalitatii de acordare a  gratuitatii si  cuantum ul unei calatorii  

pentru transportul  urban pentru persoanele cu handicap 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
 Examinând expunerea de motive nr. 15493 din 21.09.2007 întocmit� de c�tre 
Serviciul Public de Asistenta Sociala �i înaintat� de Primarul municipiului Roman; 
 V�zând avizul favorabil nr. 50 din 27.09.2007al Comisiei de buget finan�e 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 16150 din 27.09.2007 dat de  Secretarul 
municipiului Roman. 
 În temeiul preveder ilor art. 21, alin. 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  precum �i  ale art. 36, 
alin .2, lit. „d” s i alin. 6, lit. „a”, pct. 2 si  art. 45   din Legea nr. 215/2001R  privind 
administra�ia public� local�. 
 

HOT�R��TE: 
 
 Art. 1 Se aprob� modalitatea de acordare a gratuitat ii pe lin iile de transport 
urban   dupa cum urmeaza: 
a) Persoanele cu handicap grav beneficiaz� de gratuitatea transportului urban, în 
limita costului unui bilet, pentru 6 c�l�torii dus-întors pe trimestru . 
Beneficiaz� de prevederile de mai sus �i urm�toarele persoane 
- înso�itorii persoanelor cu handicap grav, în prezen�a acestora; 
-  asisten�ii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
 - asisten�ii personali profesioni�ti ai persoanelor cu handicap grav  
b) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaz� de gratuitatea transportului 
urban, în limita costului unui bilet , pentru 3 c�l�torii dus-întors pe trimestru . 
Beneficiaz� de prevederile de mai sus �i urm�toarele persoane 

- înso�itorii copiilor cu handicap accentuat, în prezen�a acestora; 
- înso�itorii adul�ilor cu handicap auditiv �i mintal accentuat, în prezen�a 

acestora, pe baza anchetei sociale realizate de c�tre asistentul social din cadrul 
compartimentului specializat al prim�riei în a c�rei raz� teritorial� î�i are 
domiciliul sau re�edin�a persoana cu handicap 

- asisten�ii personali profesioni�ti ai persoanelor cu handicap accentuat 
 



Art. 2 Costul unei calatorii este 1 leu. Aceste calatorii se vor acorda pe fiecare 
trimestru. Biletu l contine doua part i: o parte  detasabila pentru calator si o parte  
reprezentind cotorul pentru operatorul de transport. Operatorul de transport  are 
obligat ia  de a prezenta cotoarele  biletelor  pe trimestrul respectiv in primele 5 zile 
ale trimestrului urmator. Neprezentarea acestora in termenul stabilit atrage 
nedecontarea biletelor. 

 
Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin intermediul Serviciilor de specialitate 

va aduce la îndeplin ire prevederile prezentei hot�râri. 
 
Art. 4 Prezenta hot�râre se va comunica potr ivit   legii, prin grija secretarului 

autorit��ilor �i persoanelor interesate. 
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