
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 

 
 

HOTARÂRE 
privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local al municipiului Bacau nr. 
13 din 02.02.2006 precum si a Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 incheiata intre 

Consiliul Local al municipiului Bacau si S.C. Transport Public SA 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Având în vedere: 

         - Ordinul 97/255/2006 privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al ministrului lucrarilor publice, 
transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de 
suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei 
gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali 
sau insotitorii acestora; 

-Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 02.02.2006 privind asigurarea resurselor 
financiare din bugetul local pentru sustinerea integrala a costului abonamentului la transportul 
urban cu mijloace de transport in comun unei categorii de persoane defavorizate din 
municipiul Bacau; 

-Adresa nr.   5291 din    17.04.2006   a Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
-In baza dispozitiilor art. 38(3) si ale art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare: 
        

 
HOTARASTE 

 
           Art.1 Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 13 
din 02.02.2006 in sensul ca incepand cu data de 01.05.2006 se aproba asigurarea resurselor 
financiare din bugetul local pe anul 2006, pentru sustinerea integrala a costului abonamentului 
la transportul urban cu mijloace de transport in comun unei categorii de persoane defavorizate 
din municipiul Bacau, respectiv pensionarii ale caror pensii sunt echivalente sau mai mici de 
180 lei RON; 

Art. 2. – (1) Se aproba  modificarea si completarea Conventiei nr. 4228/246 din 
03.02.2006 incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si S.C. Transport Public SA 
prin Actul Aditional nr. 2 , conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare 

(2) Actul aditional apare ca urmare a modificarilor prevazute la art. 1 din prezenta 
hotarare cat si a modificarilor legislative aduse de Ordinul 97/255/2006 conform caruia „ 
Pentru exercitarea dreptului la gratuitate la transportul urban cu mijloace de transport in comun de 
suprafata, societatile de transport urban, denumite in continuare transportatori, elibereaza abonamente 
lunare, denumite in continuare abonamente, in limita sumei de 40 lei(RON)/persoana/luna” 
persoanelor cu handicap accentuat si grav, asistentilor personali sau insotitorilor acestora. 



Art. 3.  Celelalte prevederi ale  Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 
13 din 02.02.2006 sunt si raman in vigoare.  

 
 

 
 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA, 
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Anexa nr. 1 

la Hotarârea  Nr.   76 din 28.04.2006 

 
 

ACT ADITIONAL NR. 2 
LA CONVENTIA NR. 4228/246 DIN 03.02.2006 

 
 
Încheiat între: 
Consiliul Local al Municipiului Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin 
Primarul Municipiului Bacau, Romeo Stavarache, împuternicit prin Hotarârea Consiliului Local 
al Municipiului Bacau nr. 13 din 02.02.2006, Director executiv Sorina Genes si Directorul 
Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau, Ioana Serenela Calustian 
 
si 
 
S.C. Transport Public S.A. cu sediul în Bacau, str. Narciselor nr. 14 Bis, telefon 585909, 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/79/1998, cod fiscal R10158084, cont nr. 
RO54TREZ0615069XXX0002145 deschis la Trezoreria Bacau, reprezentata prin presedintele 
Liliana Boghitoiu, director general Neculai Sutu si sef departament financiar - contabil 
Teodora Cocuz 
 
 
având în vedere prevederile Ordinului 97/255/2006 privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 
la Ordinul ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si al 
ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu 
mijloace de transport in comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru 
stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, 
precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora si renegocierea care a avut loc 
conform art. 16 din Conventia nr. 4228/246 din 03.02.2006, partile au convenit de comun 
acord: 

            Art. 1. Se modifica art. 2 din Conventia nr. 4228/246 din 03.02.2006 care va 
avea urmatorul cuprins: S.C. Transport Public SA asigura gratuitatea transportului urban cu 
mijloace de transport in comun pensionarilor la limita de varsta din municipiul Bacau ale caror 
pensii sunt mai mari de 180 lei RON, executa si livreaza contra-cost abonamentele pe tipuri de 
gratuitate in baza necesarului solicitat de Consiliul Local al Municipiului Bacau prin Serviciul 
Public de Asistenta Sociala Bacau. 
 



Art. 2. Se modifica art. 3 din Conventia nr. 4228/246 din 03.02.2006 care va avea 
urmatorul cuprins: 
,, Consiliul Local al Municipiului Bacau se obliga sa subventioneze 100%, conform legii, 
transportul urban cu mijloace de transport în comun urmatoarele categorii de persoane 
defavorizate din municipiul Bacau: persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali 
sau insotitori ai acestora, veterani si vaduve de razboi, eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989, 
precum si pensionarii ale caror pensii sunt echivalente sau mai mici de 180 lei RON.  

Art.3. Se modifica art. 5 din Conventia nr. 4228/246 din 03.02.2006 , care va avea 
urmatorul cuprins: 
,,Art. 5 : Consiliul Local al municipiului Bacau se obliga sa acorde lunar subventii pentru 
transportul urbal cu mijloace de transport in comun categoriilor de persoane defavorizate 
domiciliate in municipiul Bacau, aprobate prin hotarare de consiliu local, astfel:  

• 1776 abonamente cu o valoare a abonamentului de 60 lei RON subventionate 100%; 
• 2500 abonamente cu o valoare a abonamentului de 40 lei RON, subventionate 100%; 
• 1281 abonamente cu o valoare de 30 lei RON, subventionate 50%.” 

Art.4. Prezentul act aditional intra în vigoare la data semnarii de catre ambele parti si 
este valabil pâna la data de 31.12.2008. 

Art.5. Celelalte prevederi ale Conventiei nr. 4228/246 din 03.02.2006 sunt si ramân în 
vigoare. 

Art.6. Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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Vizat juridic, Vizat juridic, 

CONS.JR.BLAGAN GEORGE  
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