
HOTĂRÂREA  Nr.65 
privind modalitatea de acordare în perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuităţii pe mijloacele 
de transport în comun precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi 

accentuat, cât şi pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.03.2011, 

Examinând proiectul de hotărâre privind modalitatea de acordare în perioada 15.04.2011-
31.12.2011 a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum şi cuantumul acesteia pentru 
persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi 
mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali 
profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului, 

Luând în discuţie coraportul înregistrat sub numerele 7689/22.03.2011 la Primăria 
Municipiului Tulcea - Direcţia Economică, 5341/22.03.2011 la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 
Socială Tulcea şi  688/14.03.2011 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea, privind modalitatea de 
acordare în perioada 15.04.2011-31.12.2011 a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum 
şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii 
adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, 
asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, 
persoane numite în continuare “beneficiarii legii”,   
 Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 

Având în vedere: 
- Prevederile art. 22-24 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, conform cărora sumele aferente dreptului persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat de a beneficia de transport gratuit la transportul urban cu mijloacele de 
transport în comun se asigură din bugetele locale, precum şi prevederile tuturor actelor normative în 
vigoare privind cheltuielile publice, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, alin. 
(1) şi (6) şi ale art. 49, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
    

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  - În perioada 15 aprilie 2011 - 31 decembrie 2011 se aprobă efectuarea de către 
beneficiarii legii a unui număr lunar de 60 călătorii gratuite în municipiul Tulcea cu mijloacele de 
transport public în comun, care se plătesc prin Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea de la 
bugetul local. 

 
 Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1, beneficiarii legii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii : 
a) - să aibă domiciliul în municipiul Tulcea; 
b) - să se prezinte la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea pentru a depune o cerere 

de luare în evidenţă, însoţită de copii ale documentului de identitate şi certificatului de încadrare în 
grad de handicap. 



(2) Exercitarea dreptului prevăzut la art. 1 se face pe baza legitimaţiilor electronice de 
călătorie de tip card fără contact, eliberate de  S.C. Transport Public S.A. Tulcea - delegatul gestiunii 
de transport public local. 

(3) Legitimaţiile electronice de călătorie gratuită de tip card fără contact se eliberează 
beneficiarilor legii pe baza documentului de identitate şi a listelor beneficiarilor legii transmise S.C. 
Transport Public S.A. Tulcea de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

(4) Pe legitimaţiile electronice de călătorie gratuită de tip card fără contact eliberate 
beneficiarilor legii care au dreptul să călătorească însoţiţi se va înscrie dreptul de călătorie cu 
însoţitor. 

(5) Evidenţa călătoriilor efectuate cu legitimaţiile prevăzute la alineatul precedent va fi făcută 
de S.C. Transport Public S.A. Tulcea prin situaţii distincte, plata efectuându-se pentru două călătorii 
la o folosire a legitimaţiei.  

 
Art. 3.  - (1) Se aprobă plata din bugetul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea 

către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a sumei de 2 lei pentru fiecare călătorie gratuită efectuată de 
beneficiarii legii cărora le-au fost eliberate legitimaţii electronice de călătorie gratuită tip card fără 
contact. 

(2) Decontarea şi plata sumelor prevăzute la alineatul precedent va fi făcută lunar, în baza 
situaţiilor cuprinzând călătoriile efectuate de fiecare beneficiar al legii, întocmite de S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea şi transmise Direcţei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

(3) Lunar, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea transmite S.C. Transport Public 
S.A. Tulcea situaţia beneficiarilor legii aflaţi în evidenţele sale, pe categorii de persoane îndreptăţite 
la gratuitate, pentru actualizarea evidenţelor şi asigurarea corectă a plăţilor. 

 
Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 15 aprilie 2011, dată de la care 

orice dispoziţie contrară se abrogă. 
 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea, Direcţia Administraţie Publică Locală Tulcea şi  S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 

 
Art. 6.  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 19 voturi ale consilierilor. 
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