
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea MetodoIogiei de acordare a gratuitatii Ia transportul urban cu
metroul pentru persoanele cu handicap grav si accentuat si pentru insotitorii sau

asistentii personaIi ai acestora

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.52.263/16 decembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea
MetodoIogiei de acordare a gratuitatii la transportul urban cu metroul pentru persoanele
cu handicap grav si accentuat si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora;

Tinand seama de:
- raportul nr.52.264/16 decembrie 2021, intocmit de Directia de asistenJa sociala

din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.52.265/16 decembrie 2021, intocmit de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan|e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.52.266/16 decembrie 2021;

*,

In conformitate cu prevederile:
- art.23, alin.(l), alin.(2), alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind

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

- art.ll, alin.(l), lit."g" din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l) lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d" sj alin.(7), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

fn temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;



Consiliul local aI Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba acordarea gratuitatii la transportul urban cu metroul pentru
persoanele cu handicap grav sau accentuat si pentru insotitorii sau asistentii personali ai
acestora, conform Metodologiei prevazuta in ANEXA, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. - Fondurile necesare pentru acoperirea facilita{ilor acordate prin prezenta
hotarare vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Campina.

Art.3. - Directia de Asistenta Sociala si Directia Economica vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Oficiului pentru Informare Cetateni si Monitorizare Proceduri

Administrative.

Pre$edinte de $edinJa,
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

Contrasemneaza
Secret^r General,

dM^eanu EIena

Campina, 23 decembrie 2021
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ANEXA
la H.C.L. nr.l93/23 decembrie 2021

Presedinte de $edin^a,
Consilier, |

Zagan Horatiu - Teo(

METODOLOGIE
de acordare a gratuitatii pentru transportul urban cu metroul pentru persoanele cu

handicap grav si accentuat si pentru insotitorii sau asistentii personali ai acestora

Cap. I - Conditii de acordare :

Art.l.(l) - Primaria Municipiului Campina asigura, in decursul anului bugetar, la
cerere, decontarea din bugetul local a transportului urban cu metroul, in limita
contravalorii abonamentelor emise de catre operatorul de transport, pentru persoanele cu
handicap grav sau accentuat, cu domiciliul in municipiul Campina, in conformitate cu
dispozitiile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
urmatoarele conditii:

a) pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoane deplasabile,
incadrate cu contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata in municipiul
Bucuresti, care utilizeaza transportul cu metroul pentru a ajunge la serviciu, decontarea se
face in raport de durata valabilitatii contractului de munca;

b) pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care urmeaza cursurile
tnvatamantului de universitar sau postuniversitar in municipiul Bucuresti, facilitatea
se acorda pe durata anului universitar ;

c) pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care urmeaza un
V program medical de recuperare (inscris in << Programul individual de reabilitate si

integrare sociala >>, anexa la certificatul de incadrare in grad de handicap) si care singur
sau impreuna cu insotitorul/asistentul personaI utilizeaza transportul urban cu metroul,
decontarea se face pentru perioada programului de recuperare si numai pentru costul
abonamentelor saptamanale/lunare, corespunzatoare perioadei de recuperare medicala.

(2) - Decontarea se acorda atit persoanei cu handicap grav sau accentuat, cat
si insotitorului sau asistentului personal al acestuia. In cazul insotitorului, avand in vedere
ca acesta poate calatori gratuit numai in prezenta persoanei cu handicap, abonamentele
trebuie sa aibe valabilitate in aceeasi perioada, in caz contrar se va deconta numai
contravaloarea abonamentului persoanei cu handicap, nu si al insotitorului.

Art.2. - Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul, persoanele
indrepatite vor achizitiona abonamentele de la punctele de vanzare ale S.C. METROREX
S.A., la preturile comerciale practicate de acest operatorul unic de transport, si le vor
inainta spre decontare la Primaria Campina, dupa expirarea perioadei de valabilitate a
acestora.



Art.3.(l) - Decontarea contravalorii abonamentului pentru transportul urban cu
metroul este conditionata, in toate cazurile, de perioada de valabilitate a certificatului de
incadrare in grad de handicap al solicitantului si a actului de identitate.

(2) - Schimbarea domiciliului sau stabilirea resedintei beneficiarului in alta
localitate, atrage incetarea acordarii dreptului de catre Primaria municipiului Campina.

Cap. II - Modalitatea de acordare :

Art.4.(l) - Persoanele interesate care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 lit. a) si
lit. b) pot solicita decontarea contravalorii abonamentului pentru transportul urban cu
metroul in baza urmatoarelor documente :
a. Cerere scrisa de catre persoana indreptatita;
b. Copia actului de identitate fata / verso;
c. Copia certificatului de incadrare in grad de handicap si, dupa, caz, a anexelor
acestuia;
d. Dovada incadrarii intr-una din conditiile mentionate la art. 1 lit. a) si lit. b) (copie
contract de munca, adeverinta salariat, adeverinta student, dupa caz);
e. Copie card nominal contactless reincarcabil;
f. Chitanta privind achitarea contravalorii abonamentului (lunar/pentru 6 luni, dupa
caz), in original.

(2) - Persoanele interesate care intrunesc conditiile mentionate la art. 1 lit. c)
pot solicita decontarea contravalorii abonamentului pentru transportul urban cu metroul in
baza urmatoarelor documente :
a. Cerere scrisa a persoanei indreptatite sau a reprezentantului legal al acesteia;
b. Copia actului de identitate fata / verso - atat pentru persoana cu handicap cat si pentru
insotitor /asistentul personal/ reprezentantul legal;
c. Copia actului de incadrare in grad de handicap;
d. Copie card nominal contactless reincarcabil;
e. Chitanta privind contravaloarea abonamentului saptamanaVlunar pentru transport cu
metroul, in original;
f. Dovada incadrarii in conditia stipulata la art. 1 lit. c) (Copie Program de recuperare
medicala).

Art.5.(l) - Solicitarile persoanelor interesate, insotite de documentele mentionate la
art. 4, se depun si inregistreaza la Registratura Primariei Municipiului Campina, in cel
mult 60 de ziIe de la expirarea perioadei pentru care au fost achizitionate abonamentele
(termen de decadere).

(2) - Directia de Asisten{a Sociala analizeaza si verifica documentatia atasata
fiecarei solicitari si propune modul de solutionare, intocmind un referat de aprobare, in
termen de cel mult 15 zile, iar ulterior aprobarii de catre ordonatorul principal de credite,
o inainteaza serviciului buget-fmante-contabilitate, pentru efectuarea platii.

Art.6.(l) - Primaria Municipiului Campina va asigura persoanelor indreptatite
gratuitatea pentru transportul urban cu metroul la nivelul costului practicat de
transportatorul S.C. METROREX S.A. pentru abonamentele achizitionate pentru
deplasari in scopurile mentionate la art. 1.



(2) - Suma se deconteaza, in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii
cererii si actelor justiflcative si se vireaza in contul personal al persoanei indreptatite sau
se ridica in numerar de catre solicitant, de la casieria Primariei.

Art.7. - Persoanele beneficiare ale gratuitatilor la transportul urbancu metroul sunt
obligate sa aduca la cunostinta Primariei Campina, in termen de maxim 48 de ore, orice
modificare intervenita in situatia socio-materiala (ex. schimbarea locului de munca,
schimbarea domiciliului, schimbarea/stabilirea resedintei, incetarea contractului de
munca, schimbarea gradului de handicap s.a.), care ar atrage incetarea/modificarea
acordarii drepturilor stabilite prin prezentul regulament, sub sanctiunea recuperarii
sumelor acordate necuvenit.


