
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea listelor nominale pentru luna septembrie 2006 a unor categorii de persoane 
defavorizate din municipiul Bacău care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de  50% 

pentru transportul  urban cu mijloace de transport în comun pe o perioadă de o lună sau două luni 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Având în vedere: 
- Prevederile O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători aprobată prin 
Legea 284/2002; 
- Prevederile O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinul comun nr. 290/17.04.2003 şi nr. 609/21.04.2003 al Secretariatului General al Guvernului 
şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de 
transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea 
cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru 
asistenţii personali sau însoţitorii acestora; 
- Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi Normele 
Metodologice de aplicare a acesteia aprobată prin H.G. nr. 1149/2002; 
 - Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 
 - Prevederile art.II din O.U.G. nr. 7 din 16.02.2006 pentru modificarea Legii nr. 282/05.10.2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 
origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice; 
 - Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, privind finanţele publice locale 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - Referatul nr. 14139 din 18.08.2006 al Serviciului Public de Asistenţă Socială al        
       Municipiului Bacău; 
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău. 

În baza dispoziţiilor art. 38 (6), lit. „a”, pct. 2 şi ale art. 46 (1) si (4) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 286 
din 06.07.2006 

 



 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.   (1) Se aprobă listele nominale pe luna septembrie 2006 a unor categorii de persoane 

defavorizate din municipiul Bacău, care beneficiază de abonamente gratuite sau cu reducere de  50% 
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun valabile pe o perioadă de o lună sau două 
luni. 

     (2) Listele nominale cuprind un număr de 4.206 beneficiari, după cum urmează: 
  a) 3.257 de persoane cu handicap accentuat sau grav şi asistenţi personali ai acestora, beneficiare 
de abonament lunar gratuit in sumă de 40 lei (RON); 
b) 603 de persoane  marginalizate  social îndreptăţite la ajutor social  sau  masă  la  Cantina  
 Municipală,  beneficiare  de abonament  lunar  cu  reducere de 50%  în  sumă  de  30  lei  
(RON);                                                                                                                                                           
c) 346 donatori onorifici de sânge, beneficiari pe  o  perioadă  de  2 luni de  abonament lunar 
 cu reducere de 50% în sumă de 30 lei (RON)  conform anexelor 1-3 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. – Distribuirea abonamentelor către toţi beneficiarii se va face de către Serviciul Public de 

Asistenţă Socială prin Biroul Persoane Vârstnice şi Persoane cu Handicap, Biroul Alocaţii 
Familiale, Biroul Prevenirea şi Combaterea Sărăciei şi Birou Protecţia Copilului în baza actelor 
doveditoare cu semnătură de primire. 

 
Art. 3.- Decontarea către agentul economic transportator se va face pentru abonamentele 

distribuite de Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău către beneficiari, în baza actelor 
doveditoare, cu semnătură de primire. 
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