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STUDIU DE IMPACT  

 

 

 

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  
 
 

 
Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 
 

Potrivit  art. 36 (2)  lit.d , alin.(6) lit.”a ”, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată:  
a) art. 36 (2) -  “Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii: 
     lit. (d) - atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
b) 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; 
c) Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
d) 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; 
e) 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; 
f) 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; 



g) Prevederile Legii nr. 44/01.07.1994, republicată, privind veteranii de război precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 
h) 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;  
i) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor şi 
obligaţiilor donatorilor de sânge; 
j) 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; 
k) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 
 

Beneficiarii acestui act normativ sunt categoriile de persoane defavorizate expres 

prevăzute de legislaţia în vigoare: 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,  donatorii onorifici 

de sânge cât şi pensionarii la limită de vârstă, pensionarii 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. 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 
 

Măsurile de protecţie socială propuse prin acest proiect de act normativ 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. 
 

Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării acordarii 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 aspectele menţionate anterior, am elaborat 

prezentul 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.  

 
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate 

prevederile Legii 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
publicată în MO nr.679/05.11.2013. 
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Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 
              

Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

 
Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv: 
     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; 
publicare anunţ – mass-media locală; 

Secţiunea a 7-a 
Măsuri de implementare 

 
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: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. 
 

 


