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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 facilități pe transportul urban de calatori, urmatoarelor 

categorii de persoane:  

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 care au stabilită calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, prin decizie a Comisiei pentru aplicarea Decretului-lege nr. 

118/1990, cu modificările și completările ulterioare; 

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 1700 lei;  

f) Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul 

comunităţii;  

g) Șomerii indemnizabili;  

h) 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;  

 

i) Persoanelor aflate in situatii exceptionale, pe baza unui referat de necesitate intocmit 

de serviciul de specialitate si aprobat de primarul municipiului. 
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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, h și i se vor elibera legitimaţii 

anuale de călătorie valabile de luni până duminică.  

     (2) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. d, e și f se vor elibera legitimaţii lunare 

de călătorie valabile de luni până duminică.  

     (3) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. g se vor elibera legitimaţii lunare de 

călătorie valabile de luni până vineri.  

     (4) Pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav si accentuat cu valabilitate 

– permanent, se vor elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până 

duminică.   

     (5) Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor elibera 

legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu excepția persoanelor 

beneficiare de pensie de invaliditate. 

 

4. (1) Primirea cererilor pentru acordarea legitimatiilor de transport si eliberarea 

legitimatiilor de calatorie se vor realiza de catre Directia de Asistenta Sociala in 

conformitate cu Graficul primirii cererilor si eliberarii legitimatiilor de calatorie pentru 

beneficiarii de facilitati pe transportul urban de calatori din municipiul Roman, anexa 

1a la prezentul Regulament. Legitimatiile nedistribuite pana la termen vor fi predate 

operatorului economic in vederea anularii acestora.    

 

5. (1) Solicitantii, vor depune lunar, conform graficului, la Direcţia de Asistenţă 

Socială, o cerere, anexa 1b la Regulament, care sa contina numele si prenumele, adresa 

de domiciliu, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilitatii pe transportul urban de 

calatori, insotita de alte acte doveditoare, dupa caz, astfel:  

 

a) În cazul pensionarilor:  

• copie a actului de identitate;  

•  cuponul de pensie din luna precedenta solicitarii;  

•  decizia de pensie, pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata. 

 

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

• copie a actului de identitate;  

• copie dupa certificatul si/sau legitimatia de veteran de razboi, vaduva de razboi, 

revolutionar, detinut si persecutat politic, decizia Comisiei pentru aplicarea Decretului-

lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, certificat de handicap, 

dupa caz;  

 

c) În cazul beneficiarilor de ajutor social:  

• copie a actului de identitate  
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• dovada prestării de actiuni si lucrari de interes local in luna precedenta depunerii 

cererii;  

 

d) În cazul somerilor:  

• copie a actului de identitate;  

• dovada ca solicitantul este beneficiar al indemnizatiei de somaj;  

 

e) În cazul solicitanților de la art. 1, lit. „h”:  

• dopie act identitate  

• dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate de art. 8^1 din O.U.G. nr. 

82/2006;  

 

6. (1) Beneficiarii de facilitati pe mijloacele de transport urban de calatori au obligatia 

de a comunica primarului, in scris, orice modificare de natura sa conduca la incetarea 

acordarii dreptului (venituri, componenta familie, domiciliu), in termen de 5 zile 

lucratoare de la aparitia modificarii.   

     (2) Directia Locala pentru Evidenta Persoanelor prin Biroul pentru Stare Civila va 

verifica lunar situatia deceselor inregistrate in cazul categoriilor de beneficiari pentru 

care se elibereaza legitimatii de calatorie anuale valabile de luni pana duminica, 

respectiv categoriile prevazute la punctul 1, lit. a), b), c), h) si punctul 3 alin. 4) si alin. 

5). 

 

7. (1) 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 in vederea avizarii acestora 

si a intocmirii legitimatiilor de calatorie.  

     (2) Tabelul va contine numele si prenumele persoanei, adresa de domiciliu, calitatea 

persoanei, numarul si seria buletinului (cartii de identitate), CNP-ul, numarul actului 

doveditor al calitatii persoanei, denumirea institutiei care a eliberat actul, perioada de 

valabilitate a actului, seria si numarul abonamentului acordat si semnatura 

beneficiarului. 

     (3) Tabelele cuprinzand semnaturile beneficiarilor si avizate de primar si de 

directorul operatorului economic vor constitui documentele justificative ale facturilor, 

care vor fi transmise lunar Municipiului Roman spre decontare.  

 

8. (1) Facilitatile pe transportul urban de calatori se acorda incepand din luna urmatoare 

depunerii cererii.  

    (2) Eliberarea legitimatiilor de calatorie se va efectua prin caseria Directiei de 

Asistenta Sociala, doar titularului legitimatiei de calatorie, identificat pe baza actului 

de identitate valabil, in original. Exceptia o reprezinta persoanele incadrate in gradul 

de handicap grav cu asistent personal, caz in care legitimatia se poate elibera si 

asistentului personal al bolnavului.   
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9. (1) Finanțarea cheltuielilor privind facilitățile acordate pe transportul urban de 

călători se efectuează din bugetul local al Municipiului Roman.  

      

10. Anexele 1a si 1b fac parte integranta din prezentul Regulament: 

 

Anexa 1a – Graficul primirii cererilor si eliberării legitimațiilor de călătorie pentru 

beneficiarii de facilități pe transportul urban de călători din municipiul Roman pentru 

anul 2023; 

 

Anexa 1b – Cerere pentru acordarea de facilități pe transportul public urban de călători.   

 


