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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru  

transportul public local de calatori in municipiul Alexandria 

 

 

 

         Prin expunerea de motive nr. 23191/19.10.2018 Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria. 

 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

         In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, sistemul national de 

asistenta sociala reprezinta  ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de 

autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor. 

  Asistenta sociala prin masurile si actiunile specifice, are ca scop dezvoltarea capacitatilor 

individuale pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de 

coeziune si incluziune sociala. Beneficiile de asistenta sociala se acorda pentru anumite categorii de 

beneficiari  pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala si pot cuprinde 

facilitati pentru utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, precum 

si alte facilitati prevazute de lege. 

 In prezent conform HCL nr. 97 / 28.03.2018 sunt acordate facilitati unor categorii de persoane 

pentru transportul public local de calatori  in municipiul Alexandria. La nivelul municipiului Alexandria 

beneficiaza de accesul gratuit pe mijloacele de transport urmatoarele categorii de persoane: veteranii si 

vaduvele de razboi, luptatorii pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, copiii cu handicap 

accentuat, copiii cu handicap grav, adultii cu handicap accentuat, adultii cu handicap grav, asistentii 



personali ai persoanelor cu handicap, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata 

cu incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 

pensionarii in raport cu plafonul pensiei, iar cuantumul pensiei pana la care acestia pot beneficia de 

gratuitate este stabilit la valoarea punctului de pensie aprobat conform prevederilor legale in vigoare, 

elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in cartierul de blocuri A.N.L. situat in str. Sos. Turnu 

Magurele, mun. Alexandria, cartierul de blocuri A.N.L. situat in str. Dunarii, mun. Alexandria si 

cartierul de case din vecinatate si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului 

Alexandria, personalul propriu din cadrul D.A.S. Alexandria, care indeplineste activitati de ingrijire la 

domiciliul persoanelor varstnice, elevii grupului Scolar Tehnic Alexandria cu domiciliul sau resedinta in 

municipiul Alexandria si prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in municipiul Alexandria in 

baza tabelelor lunare emise de conducerea Cabinetului de medicina scolara stomatologioca din cadrul 

Directiei de Asistenta Sociala Alexandria. 

In prezent beneficiaza de transport gratuit  elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in cartierul 

de blocuri A.N.L. situat in str. Sos. Turnu Magurele, mun. Alexandria, cartierul de blocuri A.N.L. situat 

in strada Dunarii, municipiul Alexandria si cartierul de case din vecinatate, cartiere aflate in partea de 

vest a municipiului Alexandria, denumita zona  PECO . 

 

 

 

 

 

Avand in vedere ca in zona PECO, sunt locuinte aflate in vecinatatea celor mentionate mai sus,  

s-au primit solicitari si din partea parintilor care isi au domiciliul in aceste locuinte si ai caror copii sunt 

elevi la unitatile de invatamant pe raza municipiului Alexandria, pentru a putea beneficia de transport 

gratuit. 

Pentru acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori, in  conformitate 

cu prevederile legislatiei in vigoare, consideram ca este necesar aprobarea de facilitati pentru utilizarea 

gratuita a mijloacelor de transport public local pentru elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in zona 

PECO si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria.  

 

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 

acte normative: 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 92/2007  a 

serviciilor de transport public local; 

- prevederile art. 5, lit. k din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii 

care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care 

si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei uncitoresti anticomuniste de la Brasov din 

noiembrie 1987 , modificata si completata; 

- prevederile art. 16, lit. b din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele 

drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 23, alin. 1, 2, lit. d, 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu  modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 8, alin.2, lit. b din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, 

precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; 

- prevederile art. 1 din Normele metodologice privind acordarea gratuitatilor transportului urban 

aprobate prin Ordinul nr. 290/2003 si 609/2003; 

- prevederile Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 

intern, modificata si completata; 

- prevederile  OUG nr. 1/22.01.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010  

privind sistemul unitar de pensii publice; 

-      prevederile prevederile anexei nr. 8 modulul III S1.8 din Ordinul nr 2126/ 5.11.2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si a altor 



categorii de persoaneadulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile acordate in comunitate, 

serviciile acordate in system integrat si cantinelor sociale; 

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare; 

-      prevederile H.C.L. nr. 194 / 27.06.2018 privind Regulamentul de organizare si functionare al 

serviciului public local Directia de Asistenta Sociala Alexandria si aprobarea organigramei, a statului de 

functii, numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare; 
 

 

3. CONSIDERATII ECONOMICE 

Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc 

in bani sau in natura si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

Conform art. 53 alin. 2 lit. b din Legea nr. 292/2011 ,,pentru prevenirea si combaterea saraciei si 

a riscului de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de sprijin conform 

nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate”. 

 

 

La nivelul municipiului Alexandria categoriile de persoane mai sus mentionate reprezinta un 

segment vulnerabil  pentru comunitate si necesita masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii 

sociale. 

In urma referatului nr. 11166/18.10.2018 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria 

s-a propus ca elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in zona PECO, municipiul Alexandria si care 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria sa poata beneficia de transport 

public gratuit.  

Acordarea de facilitati de transport public local acestor categorii de persoane se efectueaza 

numai pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in municipiul Alexandria, iar acoperirea 

financiara a costului calatoriilor efectuate,  potrivit legii, se asigura din bugetul local. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit raportul 

comun de specialitate cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru 

transportul public local de calatori in municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

 

 

 
                             Directia economica                                                 Directia juridic comercial 

                              Director executiv,                                                          Director executiv,  

                              Haritina Gafencu                                                         Chesnoiu Postumia 

 

 

 

 

 


