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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea listelor nominale pe luna mai 2006 a unor categorii de persoane 
defavorizate din Municipiul Bacau care beneficiaza de abonamente gratuite sau cu 
reducere 50% pentru transportul  urban cu mijloace de transport in comun pe o 
perioada de o luna sau doua luni. 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Având în vedere: 

Prevederile O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori 
aprobata prin Legea 284/2002; 
Prevederile O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a 
persoanelor cu handicap aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordinul comun nr. 290/17.04.2003 si nr. 609/21.04.2003 al Secretariatului General 
al Guvernului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a 
gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport în 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 însotitorii acestora, cu modificarile ulterioare aduse de Ordinul 
97/255/2006 al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei si al ministrului 
transporturilor, constructiilor si turismului; 
Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii 
sociale si Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobata prin H.G. nr. 
1149/2002; 
Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003, privind finantele 
publice locale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.108/2004; 
Prevederile art. II din O.U.G nr. 7 din 16.02.2006 pentru modificarea Legii nr. 282 
din 05.10.2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de 
sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si 
securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice; 
Referatul nr. 5290/17.04.2006 al Serviciului Public de Asistenta Sociala al 
Municipiului Bacau; 
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
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În baza dispozitiilor art. 38 (3) si ale art. 46 (1) si (4) din Legea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
HOTARASTE 

 
Art. 1. – (1) Se aproba listele nominale pe luna mai 2006 a unor categorii 

de persoane defavorizate din Municipiul Bacau, care beneficiaza de abonamente 
gratuite sau cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în 
comun valabile pe o perioada de o luna sau doua luni. 

       (2) Listele nominale cuprind un numar de 4.071 
beneficiari, dupa cum urmeaza: 

a) 2975 persoane cu handicap accentuat sau grav si 
asistenti personali ai acestora, beneficiare de abonament lunar gratuit in suma 
de 40 RON; 
b) 711 persoane  marginalizate  social îndreptatite la 
ajutor social  sau  masa  la  Cantina  Municipala,  beneficiare  de abonament  
lunar  cu  reducere  50%   in suma de 30 RON;                                                                                                                                                                                                                   
c) 385 donatori onorifici de sânge beneficiari pe  o  
perioada  de  2 luni de abonament lunar cu reducere 50% in suma de 30 
RON. 
 conform anexelor 1-3 ce fac parte integranta din prezenta hotarâre; 
          Art 2 – Se acorda in luna mai 2006 unei categorii de persoane defavorizate 
din municipiul Bacau si anume pensionarii ale caror pensii sunt mai mari de 125 
lei RON si mai mici sau echivalente cu 180 lei RON, abonamente gratuite pentru 
transportul urban cu mijloace de transport in comun, pe o perioada de doua luni; 
               Art.3 – Intrucat nu exista o evidenta completa a categoriei de persoane 
stipulata la art. 2, listele nominale ale acestora vor fi constituite de Serviciul Public 
de Asistenta Sociala pe masura eliberarii abonamentelor, in baza actelor 
doveditoare.  

  Art. 4 - Distribuirea abonamentelor catre toti beneficiari se va face de 
catre Serviciul Public de Asistenta Sociala, Biroul Persoane Varstnice si Persoane 
cu Handicap, în baza actelor doveditoare cu semnatura de primire.. 

 Art. 5 - Decontarea  catre agentul economic transportator se va face pentru 
abonamentele distribuite de Serviciul Public de Asistenta Sociala catre beneficiari, 
in baza actelor doveditoare, cu semnatura de primire. 

 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA, 
RODICA-LENUTA PADUREANU                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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