
 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, DL. RADU ABABEI, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru 

susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor 

categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.05.2015  şi  

încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 2494/ 3 din 30.02.2015. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-nei 

Ilie Diana, sau pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 

09.04.2015. 

  

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului 

urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul 

Bacău începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport 

Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
Având în vedere: 

– Adresa S.C. Transport Public S.A. Bacău, înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău sub nr. 6164/ 27.03.2015; 

– Referatul nr. 3357 din 18.02.2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău; 

– Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 3358 din 18.02.2015; 

– Raportul compartimentului de resort nr. 3359 din 18.02.2015; 

– Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

– Prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al Ministrului Internelor şi a Reformei 

Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007; 

– Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 

– Prevederile Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.268/2007; 

mailto:diana.ilie@primariabacau.ro


 

– Prevederile Legii nr. 44/01.07.1994, republicată, privind veteranii de război precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 

– Prevederile Legii nr. 341/12.07.2004, actualizată, privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,  precum şi faţă 

de persoanele care şi-au jerfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;  

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor şi 

obligaţiilor donatorilor de sânge; 

– Ordinul nr. 62/23.04.2007, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport 

în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

– Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată şi ulterior modificată şi completată; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2  şi ale art. 45 alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi 

completată. 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
Art. 1 Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea integrală a 

costurilor legitimaţiilor şi abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun  

unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, începând cu  01.05.2015  până la 

încheierea unui nou contract de concesiune, după cum urmează:  

a) persoane cu handicap grav şi accentuat şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

grav, beneficiari de legitimaţii de călătorie valabile pe toate traseele, în valoare de         

105 lei/lună; 

b) veterani şi văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi 

urmaşii eroilor martiri, pensionari de invaliditate, pensionari la limită de vârstă precum şi 

pensionari de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani, ale căror pensii sunt echivalente sau 

mai mici de 660 lei, valabile pe un traseu,  cu o valoare de  54 lei/lună; 

 
  Art. 2. Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea a              

50% din costurile abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun începând 

cu  01.05.2015, donatorilor onorifici de sânge, beneficiari de abonament valabil pe un traseu cu 

reducere 50% în valoare de 54 lei/lună. 

 

Art. 3.  Se aprobă convenţiile ce urmează a fi încheiate între Municipiul Bacău şi                       

S.C. Transport Public S.A. Bacău, pe de o parte, şi între Municipiul Bacău şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, pe de altă parte, conform anexelor 1 şi 2 ce fac 

parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău în cadrul competenţelor şi atribuţiilor ce îi 

revin în calitate de autoritate executivă să semneze convenţiile prevăzute la art. 3 din prezenta 

hotărâre, în care vor fi stipulate obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte eliberarea legitimaţiilor şi 

abonamentelor  şi decontarea lunară a cheltuielilor aferente transportului urban cu mijloace de 



 

transport în comun pentru toate categoriile de persoane defavorizate din municipiul Bacău care vor 

fi prevăzute în aceste convenţii. 

 

Art. 5. (1). Distribuirea abonamentelor către persoanele îndreptăţite stipulate la art. 1 lit. b se va 

face trimestrial, de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău prin Biroul Persoane 

Vârstnice şi Persoane cu Handicap, Biroul Alocaţii Familiale, Biroul Prevenirea şi Combaterea 

Sărăciei şi Birou Protecţia Copilului în baza datelor de identitate cu semnătură de primire. 

               (2). Distribuirea legitimaţiilor către persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav se va face de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău, conform legii. 

          (3). Distribuirea abonamentelor către donatorii onorifici de sânge se va face de către             

S.C. Transport Public S.A. Bacău în baza listelor nominale transmise de Centrul de Transfuzie 

Sanguină Bacău. 

         (4). Întrucât nu există o evidenţă completă a categoriilor de persoane stipulate la art.1      

lit. b, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bacău pe măsura eliberării abonamentelor în baza actelor doveditoare. 

 

Art. 6. (1). Decontarea abonamentelor distribuite de Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău se va face lunar către agentul economic transportator în baza datelor de 

identitate ale beneficiarilor, cu semnătură de primire. 

                   (2). Decontarea legitimaţiilor distribuite de  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău se va face lunar în baza listelor nominale transmise de către această 

instituţie care vor cuprinde datele de identificare a beneficiarilor, certificate de valabilitatea datelor 

înscrise. 

    (3). Decontarea abonamentelor donatorilor onorifici de sânge se va face lunar în baza 

listelor nominale transmise de Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău şi S.C. Transport Public S.A. 

Bacău. 

 

Art. 7. Cu data prezentei hotărâri prevederile Convenţiei  nr. 10572 / 2275 / 2010 aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 350 din 22.10.2010 şi modificată prin actul 

adiţional  nr. 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 303/30.09.2011, 

actul adiţional  nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău                              

nr. 16/29.01.2013, actul adiţional  nr. 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Bacău nr. 247/31.07.2013 şi actul adiţional  nr. 4 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 330/31.10.2011 precum şi Convenţia aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Bacău  nr. 350 din 22.10.2010 între Municipiul Bacău şi Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău îşi încetează valabilitatea. 

 

Art.8. Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi     S.C. 

Transport Public S.A Bacău 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

RADU ABABEI 
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ROMANIA                                                                                      ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA       

JUDETUL BACAU                                                                          NR._______ DIN ______________ 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 

......................................................................................................................................................................                                      

                                
MUNICIPIULUI BACĂU       S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

BACĂU  

Nr. _______ din ____________       Nr.  ________  din  ___________ 

 

 

CONVENŢIE 

NR. _________ / _________  /2015 

 

ÎNCHEIATĂ ÎNTRE: 

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr. 6, reprezentat prin Primarul Municipiului 

Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

_____ din ______________, Director executiv Clementina Vinerica şi Director Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului Bacău, Daniela Pozînărea 

şi 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei, nr. 12, telefon 585909, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub                      nr.J04/79/98, cod unic de înregistrare 10158084, 

cont                 nr.RO54TREZ0615069XXX002145 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată prin 

Preşedinte Elena Ioniţa, Director General Adrian Botez 

având ca temei asigurarea subvenţionării transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru 

unele categorii de persoane defavorizate cu domiciliul in Municipiul Bacău, aprobate prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Bacău. 

CAPITOLUL I 

OBIECTUL CONVENŢIEI 

Art. 1. Municipiul Bacău subvenţionează transportul urban cu mijloace de transport în comun 

unor categorii de persoane defavorizate din Municipiul Bacău prevăzute la art. 5 şi distribuie prin Direcţia 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău abonamente gratuite sau subvenţionate categoriilor de persoane 

defavorizate  prevăzute la  art. 5  lit. b  din prezenta  convenţie.  

Art. 2. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU: 

a).asigură transportul urban cu mijloace de transport în comun următoarelor categorii de 

pensionari: pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate şi pensionarii de urmaş din Municipiul 

Bacău ale căror pensii sunt mai mari de 660 lei şi mai mici  sau egale cu 1400 lei precum şi pensionarilor 

anticipat cu o pensie de până la 1400 lei, în baza legitimaţiei de transport eliberata de aceasta; 

              b). S.C. Transport Public S.A. Bacău asigură transportul urban cu mijloace de transport în 

comun tuturor categoriilor de persoane defavorizate care beneficiază de gratuitate sau reducere din 

partea Municipiului Bacău. 

                   S.C. Transport Public S.A. Bacău distribuie abonamente cu reducere  50% categoriilor de 

persoane defavorizate prevăzute la art. 5 lit. c din prezenta convenţie.   

c) livrează contra-cost abonamentele pe tipuri de gratuitate în baza necesarului solicitat de 

Municipiul Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău.   

CAPITOLUL II 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

A. OBLIGAŢIILE MUNICIPIULUI BACĂU 

             Art. 3. Municipiul Bacău se obligă să subvenţioneze 100%, conform legii, transportul urban cu 

mijloace de transport în comun următoarelor categorii de persoane domiciliate în municipiul Bacău: 

persoane cu handicap grav şi accentuat, asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, veterani şi 



 

văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor martiri,  

pensionari la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate precum şi pensionarii de urmaş cu vârsta peste 60 

de ani, ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 660 lei.  

Art. 4. Municipiul Bacău se obligă să subvenţioneze 50%, conform legii, transportul urban cu 

mijloace de transport în comun donatorilor onorifici de sânge cu domiciliul în municipiul Bacău. 

Art. 5. Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău se obligă să 

acorde lunar subvenţii pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun categoriilor de persoane 

defavorizate domiciliate în mun. Bacău, astfel: 

a.  1185 legitimaţii pentru transportul urban valabile pe toate traseele eliberate conform legii de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău persoanelor cu handicap grav şi 

accentuat şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, cu un tarif negociat al a 

abonamentului de 105 lei, subvenţionat 100% din valoarea legitimaţiei pentru toate traseele. 

b. 5000 abonamente pentru veterani şi văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din 

Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor martiri, pensionari de invaliditate şi pensionari la limită de vârstă 

precum şi pensionari de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani, ale căror pensii sunt echivalente sau mai 

mici de 660 lei, valabile pe un traseu,  cu un tarif negociat de  54 lei, subvenţionat 100% din valoarea 

abonamentului pentru un traseu. 

           c. abonamente pentru donatori onorifici de sânge, valabile pe un traseu, cu o valoare de 54 lei, 

subvenţionat 50% din tariful abonamentului pentru un traseu.  105        

Art.6. (1) Numărul legitimaţiilor şi abonamentelor solicitate va putea varia lunar între categoriile 

de beneficiari prevăzute la art. 5 lit. a, b și c, în funcţie de numărul de persoane defavorizate şi categoria din 

care fac parte. 

            (2) În situaţia în care o persoană se încadrează la mai multe categorii de beneficiari, are 

dreptul la un singur abonament subvenţionat. 

   (3) Municipiul Bacău se obligă  să asigure suma globală lunară aşa cum rezultă din art. 5 

lit. a-b; excepţie face suma lunară care reprezintă valoarea abonamentelor nedistribuite de către Direcţia de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău şi care vor fi reportate pentru trimestrul următor. 

Art.7. (1) Municipiul Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău are 

obligaţia de a emite o comandă în condiţiile art. 5 lit. b în vederea obţinerii abonamentelor. 

             (2) Excepţie va face comanda primei luni din trimestru care va fi diminuată cu numărul de 

abonamente reportate din trimestrul anterior. 

Art.8. Municipiului Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău îi revine 

sarcina de a distribui trimestrial abonamente către toţi beneficiarii prevăzuţi la art.5 lit. b, în baza datelor 

de identitate cu semnătură de primire, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 5 lit. a ale căror 

legitimaţii vor fi distribuite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, 

conform legii şi a persoanelor prevăzute la art. 5 lit. c ale căror  abonamente vor fi distribuite de către S.C. 

Transport Public S.A. Bacău în baza listelor nominale transmise de Centrul de Transfuzie  Sanguină 

Bacău. 

Art.9. Întrucât nu există o evidenţă completă a categoriilor de persoane defavorizate, listele 

nominale ale acestora vor fi constituite de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău pe măsura 

eliberării abonamentelor, în baza datelor de identitate, cu semnătură de primire.  

Art.10.  a) În cazul în care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău nu distribuie toate 

abonamentele comandate, acestea vor putea fi reportate pentru trimestrul următor  în vederea distribuirii 

ulterioare a acestora. 

b) În cazul în care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău are solicitări de 

abonamente peste numărul  prevăzut la art. 5 lit. b, se va putea emite o comandă suplimentară în acest 

sens. 

Art.11. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău va informa beneficiarii 

transportului gratuit sau subvenţionat 50% că abonamentele sunt valabile numai însoţite de actul de 

identitate şi legitimaţia care dovedeşte calitatea de beneficiar, unde este cazul. 

 



 

B. OBLIGAŢIILE S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU 

   Art.12.   S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU se obligă să asigure transportul urban cu 

mijloace de transport în comun categoriilor de persoane prevăzute la art. 5 lit. a,b,c şi care beneficiază de 

gratuitate asigurată de Municipiul Bacău. 

Art.13. (1) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU se obligă să asigure, numai în condiţiile 

respectării art. 6 din prezenta convenţie, transportul urban cu mijloace de transport în comun următoarelor 

categorii de pensionari: pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate şi pensionarii de urmaş din 

Municipiul Bacău ale căror pensii sunt mai mari de 660 lei şi mai mici de 1400 lei precum şi pensionarii 

anticipat cu o pensie de până la 1400 lei inclusiv.  Aceştia vor beneficia de legitimaţii de transport, eliberate 

de prestator, valabile pe un traseu, contra unui tarif  negociat de 54 lei/trimestru. 

              (2) Pensionarii la limită de vârstă din municipiul Bacău ale căror pensii sunt mai mari de 

1400 lei vor suporta integral contravaloarea abonamentului. 

            Art.14. (1) S.C. Transport Public S.A. Bacău se obligă să asigure transportul  urban cu mijloace 

de transport în comun  persoanelor cu handicap grav şi accentuat, asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap indiferent de domiciliu şi care beneficiază de gratuitate conform prevederilor legale. 

                         (2) Aceste categorii de persoane se vor legitima cu un document standard eliberat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, denumit legitimaţie pentru transportul 

urban cu mijloace de transport în comun, care va fi valabil pe întreg teritoriul ţării . 

Art. 15. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU îi revine sarcina de a tipări abonamentele, 

costul tipăririi fiind inclus în tariful abonamentului. 

Art. 16.  S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, pe baza comenzii emise de Municipiul 

Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău va preda abonamentele solicitate pe tipuri 

de gratuitate trimestrial, întocmind aviz de expediţie cu menţiunea ,,urmează factura”. 

Art. 17.  (1) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU  în ultima zi a fiecărei luni va emite o 

factura pentru abonamentele comandate în luna respectiva conform avizului de expediţie prevăzut la art. 

16, pentru transportul persoanelor prevăzute la art. 5 lit. b, precum şi pentru legitimaţiile persoanelor 

prevăzute la art. 5 lit. a şi pentru abonamentele distribuite donatorilor onorifici de sânge. 

            (2) Excepţie va face factura aferentă ultimei luni din trimestru care va fi diminuată cu 

valoarea abonamentelor nedistribuite de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău. 

CAPITOLUL III 

MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 
Art. 18(1)  Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău va efectua plata pana la data de 

25 a lunii curente pentru abonamentele  comandate în contul lunii anterioare, precum şi pentru legitimaţiile 

persoanelor prevăzute la art. 5 lit. a şi abonamentele distribuite donatorilor onorifici de sânge, conform 

facturii menţionate la art. 17. 

             (2) Excepţie va face plata ultimei luni din trimestru care va ţine cont de abonamentele 

nedistribuite de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, abonamente care vor fi reportate 

pentru trimestrul următor. 

             (3) Plata se va efectua prin ordin de plată în contul S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

BACĂU nr. RO54TREZ0615069XXX002145 deschis la Trezoreria Bacău. 

Art. 19. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată se vor percepe penalităţi de 

întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. 

CAPITOLUL IV 

MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONVENŢIEI 

Art. 20. Prezenta convenţie va putea fi revizuită anual la cererea uneia dintre părţi. 

Art. 21. Orice modificare legislativă în ceea ce priveşte dreptul la transport gratuit sau 

subvenţionat acordat unor categorii de persoane va impune modificarea prezentei convenţii, corespunzător 

prevederilor legale, in urma unei renegocieri. 

Art. 22.  Nerespectare prevederilor art.5, art.6, art. 14 sau ale art. 18 alin. (1) şi (2) din convenţie 

de către una dintre pârti da dreptul celeilalte părţi, să rezilieze convenţia, fără intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti, cu o notificare de 30 zile. 



 

Art. 23. Partea care şi-a executat obligaţiile prevăzute în convenţie este îndreptăţită la despăgubiri 

pentru acoperirea prejudiciilor cauzate ca urmare a nerespectării obligaţiilor de către partea în culpă. 

 Art. 24. Prezenta convenţie intră în vigoare  la data de 01.05.2015 şi este valabilă până la 

încheierea unui nou contract de concesiune. 

Art. 25.   Orice modificare a convenţiei este valabilă numai ca urmare a încheierii unui act 

adiţional semnat de ambele părţii. 

Art. 26. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentei 

convenţii şi nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit legii.  

   Art. 27. Cu data intrării în vigoare a acestei convenţii, Convenţia                     nr. 10572 / 2275 / 

2010 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 350 din 22.10.2010 şi 

modificată prin actul adiţional  nr. 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

303/30.09.2011, actul adiţional  nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău             

nr. 16/29.01.2013, actul adiţional  nr. 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

247/31.07.2013 şi actul adiţional  nr. 4 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

330/31.10.2011 îşi încetează valabilitatea. 

Art. 28. Prezenta convenţie s-a încheiat în 2(două) exemplare, câte una pentru fiecare parte. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                  

 VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,                            DIRECTOR D.A.S., 

                     RADU ABABEI                                                       DANIELA POZÎNĂREA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU                                                   MUNICIPIUL  BACĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ                    DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ                  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI                                     A MUNICIPIULUI BACĂU 

           Nr. ____________________                                                      Nr. __________________ 

 

 

                                                      CONVENTIE DE  COLABORARE 

 

        I. PĂRŢILE  CONVENŢIEI 

 

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu sediul în Bacău,                  

str. Condorilor nr. 2, cod fiscal 8550000, cont RO13TREZ06124600220XXXXX, reprezentata prin 

Director General – Sorin Braşoveanu 

                                                       

                         Si 

 

  Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr.6, reprezentată prin Primarul 

Municipiului Bacău  Ing. Romeo Stavarache împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău nr. 350 din 22.10.2010, Director Executiv Economic Vinerica Clementina şi 

Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, Daniela Pozînărea  

 Au convenit încheierea prezentei convenţii având ca temei legal Legea 448/2006, republicată, privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările si completările ulterioare. 

 

     II. OBIECTUL CONVENŢIEI 

 

Art.1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău eliberează legitimaţii  

pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa, care sunt valabile pe întreg 

teritoriul tarii  conform  art. 23 alin.(3) din Legea 448/2006, republicată. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Art.2 Municipiul Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău asigură din 

bugetul local sume aferente dreptului la gratuitate a transportului urban de suprafaţa cu mijloace de 

transport în comun pentru legitimaţii eliberate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău,  pentru beneficiari domiciliaţi pe raza Municipiului Bacău în baza art.23 alin 

(4) şi (5) din Legea 448/2006, republicată. 

 

  III. OBLIGAŢIILE PARŢILOR 

 

 OBLIGAŢIILE  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău : 

 

Art. 3.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  va elibera un 

document standard denumit legitimaţie pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun de 

suprafaţa, persoanelor cu handicap grav si accentuat, asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav. 

  

Art. 4. Legitimaţiile vor fi nominale, netransmisibile, si vor fi valabile pe perioada de 

valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap. 



 

 

Art. 5.  Legitimaţiile vor fi redactate in conformitate cu art.2 alin 1 lit. a-i  din Ordinul 62/2007. 

 

Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Bacău  suporta costurile 

emiterii legitimaţiilor prevăzute la art. 3. 

 

Art. 7. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  va întocmi lunar 

pe suport electronic, raportări care vor fi transmise Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău 

cu adresa de înaintare semnată şi stampilată de câtre conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială si Protecţia Copilului Bacău. Aceste raportări vor conţine: 

a) lista nominala a beneficiarilor din Municipiul Bacău din luna anterioara cărora li s-au eliberat 

legitimaţii –  lunar; 

b) lista nominala cu persoanele din Municipiul Bacău care nu mai beneficiază de gratuitate pentru 

transportul urban de suprafaţa (in caz de deces, expirarea certificatului de handicap, de 

neprezentare la revizuirea certificatului de încadrare in grad de handicap, transfer s.a.m.d) –  

lunar;  

c) lista nominală a tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat din Municipiul Bacău şi 

asistenţii personali care beneficiază de legitimaţii pentru transport public urban la data de 1 

ianuarie – anual; 

                     (2) Până la data de 15 mai 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Bacău  va transmite lista nominală a tuturor persoanelor din Municipiul Bacău cu 

handicap grav şi accentuat şi asistenţii personali care beneficiau de legitimaţii pentru transport 

public urban la data de 1 mai 2015. 

        
Art. 8. Raportarea lunara şi anuală a listei nominale totale a beneficiarilor de legitimaţii va 

conţine următoarele elemente: nr. curent, numele si prenumele beneficiarului, domiciliul, seria si 

numărul C.I./B.I., gradul de handicap, numărul certificatului de încadrare in grad de handicap, data 

eliberării si data expirării certificatului de încadrare in grad de handicap, nr. legitimaţiei de transport 

eliberata si data eliberării legitimaţiei. 

 

 OBLIGATIILE MUNICIPIULUI BACAU 

 

Art. 9. Municipiul Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău va asigura 

lunar, din bugetul local, sume aferente dreptului la gratuitate pentru transportul urban de suprafaţa cu 

mijloace de transport in comun pentru legitimaţi eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Sociala si 

Protecţia Copilului Bacău pentru beneficiarii domiciliati pe raza Municipiului Bacău. 

 

 IV. MODIFICAREA ŞI INCETAREA CONVENTIEI 

 

 Art. 10.   Prezenta convenţie se va putea modifica numai cu acordul parţilor prin act adiţional. 

 

Art. 11. Orice modificare legislativa in ceea ce priveşte modalitatea de acordare a gratuităţii 

transportului urban de suprafaţa cu mijloace de transport in comun persoanelor îndreptăţite, aşa cum au 

fost prevăzute la art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, va impune modificarea prezentei 

convenţii, corespunzător noilor prevederi legale. 

 

Art. 12. Pârtile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentei convenţii sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabila de 

reprezentanţii lor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 



 

Art. 13.  Prezenta convenţie intra in vigoare la 01.05.2015 si este valabilă până la încheierea 

unui nou contract de concesiune a transportului public urban în municipiul Bacău. 

 

Art. 14. Prezenta convenţie s-a încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte.  

Art. 15.  Cu data intrării în vigoare a acestei convenţii, Convenţia nr. 365 / RG / 2165 / 2009 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2008 modificată şi completată prin actul adiţional nr. 

1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/06.01.2010 îşi încetează valabilitate. 
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                         RADU ABABEI                                                                 DANIELA POZÎNĂREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU  

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 3358 din 18.02.2015              

 

 

                                              EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea 

costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane 

defavorizate din municipiul Bacău începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a unor 

convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Bacău  

 

 

 
Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea de 

subvenţii de la bugetul local pentru plata legitimaţiilor şi abonamentelor la transportul urban cu 

mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, în 

acest mod realizându-se una din măsurile de protecţie socială a acestor categorii de persoane. 

Având în vedere că prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 12.12.2014, în anul 2015 valoarea 

punctului de pensie s-a majorat cu 5%, precum şi situaţia socio-economică actuală, autoritatea 

publică locală doreşte să vină în sprijinul categoriilor de persoane defavorizate, fapt pentru care 

propun aprobarea gratuităţii transportului public urban începând cu  01.05.2015  atât categoriilor 

de persoane defavorizate expres prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi pensionarilor la limită de 

vârstă, pensionarilor de invaliditate şi pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale 

căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 660 lei/lună.  

De asemenea propun ca pensionarii la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate şi pensionarii 

de urmaş cu pensii cuprinse între 660 lei şi 1400 lei, precum şi pensionarii anticipat cu o pensie de 

până la 1400 lei să beneficieze de abonament la preţ redus contra unui tarif  de 54 lei/trimestru. 

Astfel, pe de o parte se impune încheierea convenţiei între Municipiul Bacău şi S.C. Transport 

Public S. A. Bacău, iar pe de altă parte între Municipiul Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău în care vor fi stipulate obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte 

eliberarea legitimaţiilor şi abonamentelor şi decontarea lunară a cheltuielilor aferente transportului 

urban cu mijloace de transport în comun, pentru toate categoriile de persoane defavorizate din 

Municipiul Bacău care vor fi prevăzute în aceste convenţii. 

Pentru asigurarea înfăptuirii măsurilor de protecţie socială în ceea ce priveşte asigurarea 

gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane 

defavorizate din Municipiul Bacău, în concordanţă cu  prevederile legislative, propun: 

 
1. Asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor abonamentelor 

la transportul urban cu mijloace de transport în comun  unor categorii de persoane defavorizate 

din municipiul Bacău, începând cu  01.05.2015 după cum urmează: 

 

- persoane cu handicap grav şi accentuat, asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, 

veterani şi văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii 

eroilor martiri,  pensionari la limită de vârstă, pensionarii de invaliditate precum şi pensionarii 

de urmaş cu vârsta peste 60 de ani, ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 660 lei și 

donatorii onorifici de sânge cu domiciliul în municipiul Bacău; 

 

 



 

2. Aprobarea convenţiilor ce urmează a fi încheiate între Municipiul Bacău şi S.C. Transport 

Public S. A. Bacău, pe de o parte şi  între Municipiul Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe de altă parte. 

3.  Mandatarea Viceprimarului Municipiului Bacău să semneze convenţiile  menţionate mai 

sus, în care vor fi stipulate obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte eliberarea legitimaţiilor şi 

abonamentelor, şi decontarea lunară a cheltuielilor aferente transportului urban cu mijloace de 

transport în comun pentru toate categoriile de persoane defavorizate din municipiul Bacău care 

vor fi prevăzute în aceste convenţii. 

4. Distribuirea abonamentelor către beneficiari să se facă de Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău, în baza datelor de identitate cu semnătură de primire cu excepţia 

donatorilor de sânge a căror distribuire se va face de către  S.C. Transport Public S. A. Bacău. 

Distribuirea legitimaţiilor către persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav să se facă de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bacău. 

5. Decontarea către  S.C. Transport Public S. A. Bacău să se facă pentru abonamentele 

distribuite de Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în baza datelor de identitate a 

beneficiarilor cu semnătură de primire iar pentru legitimaţiile distribuite de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, decontarea să se facă în baza listelor 

nominale totale transmise de către această instituţie şi care vor cuprinde datele de identificare 

ale beneficiarilor, iar pentru donatorii onorificii de sânge în baza listei nominale transmise de 

Centrul de Transfuzie Sanguină Bacău şi S.C. Transport Public S. A. Bacău. 

 

Toate aceste măsuri de protecţie socială propuse nu vor modifica suma lunară alocată din 

bugetul local al Municipiului Bacău pentru subvenţionarea transportului urban cu mijloace de 

transport în comun categoriilor de persoane defavorizate. 

Faţă de cele expuse mai sus, rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

RADU ABABEI 
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ROMANIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 3359 din 18.02.2015 
 

RAPORT  
   al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor 

transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din 

municipiul Bacău începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. 

Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  

 

 

 

 
       Analizând proiectul de hotărâre se constată că este oportună şi necesară susţinerea costurilor 

transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din 

municipiul Bacău începând cu  01.05.2015  până la încheierea unui nou contract de concesiune. De 

asemenea, încheierea unor noi convenţii între Municipiul Bacău şi SC Transport Public SA pe de o 

parte şi Municipiul Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pe 

de altă parte, asigură înfăptuirea acestor măsuri de protecţie socială, în conformitate cu prevederile 

legislative, iar autoritatea deliberativă are atributul de a le aproba prin hotărâre. 

       Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 

 

 

                  VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,                         

              RADU ABABEI                                                   

 

 

 

 

 

 

         DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ                        DIRECTOR D.A.S.,                                        

                VINERICA CLEMENTINA                                   DANIELA POZÎNĂREA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL  JURIDIC ŞI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂŢII 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului 

urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul 

Bacău începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport 

Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 

– Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

– Prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al Ministrului Internelor şi a Reformei Administrative 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

– Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport public local; 

– Prevederile Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele Metodologice de 

aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.268/2007; 

– Prevederile Legii nr. 44/01.07.1994, republicată, privind veteranii de război precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 

– Prevederile Legii nr. 341/12.07.2004, actualizată, privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,  precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jerfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de 

la Braşov din noiembrie 1987;  

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor şi 

obligaţiilor donatorilor de sânge; 

– Ordinul nr. 62/23.04.2007, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun 

de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

– Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 

art. 47 - “Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţa, ales în condiţiile 

prevăzute la    art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care 

preşedintele de şedinţa lipseşte sau refuza sa semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-

5 consilieri locali.” 

art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

atribuţii: 

           lit. (a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, 

hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

– Dispoziţiilor art. 36 (2)  lit.d , alin.(6) lit.”a ”, pct.2 şi ale art. 45(1) şi  (5) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, care precizează: 



 

art. 36 (2) -  “Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     lit. (d) - atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

      art.36 (6) - „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

    a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       punctul 2 - serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 

      art.45  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adopta hotărâri, cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului cere o alta majoritate” 

 Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local şi-l avizăm favorabil. 

 

 

 

 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                       SEF SERV. JURIDIC ŞI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂŢII 

         NICOLAE OVIDIU POPOVICI                                                                    GAVRILESCU CORNELIU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU         

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUN. BACĂU   

                                                           

                                           Se aprobă  

                                                                   Primar 

                                                  Ing. ROMEO STAVARACHE 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

La proiectul de hotărâre privind asigurarea  

resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu 

mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău 

începând cu  01.05.2015  şi  încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A 

Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău  

 

Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău aprobă acordarea 

de subvenţii de la bugetul local pentru plata legitimaţiilor şi abonamentelor la transportul urban 

cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul 

Bacău, în acest mod realizându-se una din măsurile de protecţie socială a acestor categorii de 

persoane. 

Având în vedere solicitările venite din partea pensionarilor Municipiului Bacău ca 

urmare a modificărilor legislative survenite prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 12.12.2014, 

conform căreia în anul 2015 valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 5% situaţie care a 

condus la pierderea dreptului la transport public gratuit de către un segment al pensionarilor 

propunem majorarea cuantumului pensiei până la care pensionarii pot beneficia de transport 

public gratuit respectiv de la 630 lei la 660 lei. 

De asemeni propunem acordarea în continuare de gratuităţi la transportul public urban 

categoriilor de persoane defavorizate expres prevăzute de legislaţie respectiv: persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, veterani şi 

văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor 

martiri şi donatori onorifici de sânge. 

 Astfel, pe de o parte se impune încheierea convenţiei între Municipiul Bacău şi S.C. 

Transport Public S. A. Bacău, iar pe de altă parte între Municipiul Bacău şi Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău în care să se stipuleze obligaţiile părţilor în 

ceea ce priveşte eliberarea legitimaţiilor şi abonamentelor şi decontarea lunară a cheltuielilor 

aferente transportului urban cu mijloace de transport în comun, pentru toate categoriile de 

persoane defavorizate din Municipiul Bacău care vor fi prevăzute în aceste convenţii. 

Conform legislaţiei în vigoare, Consiliul Local al Municipiului Bacău poate aproba 

acordarea de subvenţii de la bugetul local pentru plata legitimaţiilor şi abonamentelor la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din 

municipiul Bacău, în acest mod realizându-se una din măsurile de protecţie socială a acestor 

categorii de persoane. 

Toate aceste măsuri de protecţie socială pe care le propunem nu vor modifica suma 

lunară alocată din bugetul local al Municipiului Bacău pentru subvenţionarea transportului 

urban cu mijloace de transport în comun categoriilor de persoane defavorizate. 

   

 

DIRECTOR D.A.S., 

                  DANIELA POZÎNĂREA 

 


