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HOTARARE
privind aprobarea modificarii si completarii art.l din

H.C.L. nr.l9/28 februarie 2013

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.926/18 mai 2017 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea modificarii si completarii art.l din H.C.L. nr.l9/28 februarie 2013
referitoare la aprobarea acordarii de bilete subventionate pentru transportul local de
persoane pe raza Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate promovat de Directia economica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul Public de Asistenta Sociala

si Autoritate Tutelara din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei buget, fmante, programe finantare europeana,

administrarea domeniului public si privat si agricultura din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

- raportul Comisiei administratie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d. din cadrul Consiliului local
al Municipiului Campina;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
In conformitate cu prevederile:
- art.l7, alin.(l), lit."n" si ,,o" din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport

public local;
- art.23 din Legea nr.448/2006 privind protec{ia $i promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicata;
- art.l6, lit."b" din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum $i

unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;
- art.8 din Decretul-Lege nr.ll8/1990 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la
6 martie 1945, precum $i celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,
republicat;

- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 din Legea nr.215/2001
privind administra{ia publica locala, republicata;

in temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.l9/
28 februarie 2013 referitoare la aprobarea acordarii de bilete subventionate pentru
transportul local de persoane pe raza Municipiului Campina, care va avea
urmatorul continut:



"Art.l. - (1) Aproba acordarea de bilete subven^ionate pentru
transportul local de persoane pe raza Municipiului Campina, cu pre^ul de
3,00 iei/caiatorie, pentru urmatoareie categorii de persoane:

- veterani de razboi $i vaduvele acestora;
- persoanele cu handicap grav $i accentuat;
- asistenjii personali ai persoanelor cu handicap grav;
- fo$tii de^inup politici $i persoanele deportate;
- pensionarii cu varsta de peste 65 ani, cu un venit net/membru

de familie, mai mic de 700 lei.
(2) Categoriile de persoane de la art.l, alin.(l)

beneficiaza lunar de 15 biIete de transport in comun pe traseele din interiorul
Municipiului Campina.

(3) PreJul biletelor subven{ionate va fi actualizat de drept
odata cu cre$terea pre{ului biletelor pentru transportul local de persoane".

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara;
- Oficiului transport, avize;
- S.C. Eliro S.R.L. Campina.

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.M^Woveanu Elena

Campina, 25 mai 2017
Nr.71
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EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina,
Tn conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a
administra^iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din
Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al Municipiului
Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectuI de
hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art.l din H.C.L.
nr.l9/28 februarie 2013 referitoare Ia aprobarea acordarii de bilete
subventionate pentru transportul local de persoane pe raza Municipiului
Campina.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campina nr.l9/28.02.2013
s-a aprobat acordarea lunara a cate 10 bilete subventionate pentru transportul local
de persoane, pe raza Municipiului Campina, pentru anumite categorii de persoane
defavorizate, si anume: veteranilor de razboi si vaduvelor acestora, persoanelor cu
handicap grav si accentuat, asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
fostilor detinuti politici si persoanelor deportate, pensionarilor cu varsta de peste
65 de ani, cu un venit net/membm de familie, mai mic de 600 lei.

Cresterea preturilor in toate domeniile si, in special, al prestarilor de servicii,
are consecinte nefavorabile asupra costului vietii pentru toate categoriile de
persoane, ceea ce impune gasirea unor solutii pe plan local pentru asigurarea
unei mai bune protectii sociale.

Printre categoriile defavorizate sunt persoanele varstnice, cu venituri mici,
pentru care se impune luarea unor masuri de sprijinire a acestora.

Motivat de solicitarile unor cetateni, adresate atat la audientele acordate, cat
si in scris, am promovat prezentul proiect de hotarare, prin care propun
modificarea hotararii de consiliu susmentionate, in sensul actualizarii pretului
biletelor acordate, de la 2,00 lei/calatorie la 3,00 lei/calatorie, al majorarii
plafonului pentru venitul net/membru de familie pentru pensionarii cu varsta peste
65 de ani, beneficiari de bilete de transport subventionate, de la 600 lei la 700 lei
venit net/membru de familie, intrucat o parte dintre acesti beneficiari nu s-au mai
incadrat la aceste bilete, urmare a indexarii pensiilor, persoanele in cauza fiind in
general cu probleme de sanatate si care au nevoie de deplasari la medici, farmacii,
alte situatii.

Totodata, tinand cont de faptul ca, in prezent, au solicitat si beneficiaza de
aceste bilete un numar total de 277 persoane, din toate cele 5 categorii mentionate,
apreciez ca bugetul local al localitatii ar putea suporta majorarea numarului de
bilete la 15 lunar, conform analizei intocmite de catre Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina, in conditiile in care se estimeaza
majorarea numarului solicitantilor de bilete cu cel mult 30 de persoane.



Prin urmare, propun acordarea facilitatilor la transportul local de persoane
pe raza Municipiului Campina, competenta aprobaiii proiectului de hotarare
revenind Consiliului local, potrivit prevederilor legale.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l7, alin.(l), lit."n" $i ,,o" din Legea nr.92/2007 a serviciilor

de transport public local;
- prevederile art.23 din Legea nr.448/2006 privind protec^ia $i promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
- prevederile art.l6, lit."b" din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi,

precum $i unele drepturi ale invalizilor $i vaduvelor de razboi, republicata;
- prevederile art.8 din Decretul-Lege nr.ll8/1990 privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu
incepere de la 6 martie 1945, precum $i celor deportate in strainatate ori constituite
in prizonieri, republicat;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4, art.45, alin.(l)
si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata.

PRIMAR,
ing. Tiseanu Haria Laurentiu

edit.B.L.
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