
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea acordarii de bilete gratuite pentru transportul locaI de

persoane pe raza MunicipiuIui Campina,
pentru anumite categorii sociale defavorizate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.5.764/10 februarie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul MunicipiuIui Campina, prin care propune
aprobarea acordarii de bilete gratuite pentru transportul local de persoane, pe raza
MunicipiuIui Campina, pentru anumite categorii sociale defavorizate;

Tinand seama de:
- raportul nr.5.765/10 februarie 2021, promovat de Directia de asistenJa

sociala din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- raportul nr.7.116/17 februarie 2021, promovat de Directia economica din

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

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

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuIui
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 MunicipiuIui Campina, inregistrat sub
nr.7.163/18februarie2021;

A

In conformitate cu prevederile:
- art.l7, alin. (1), lit."o" din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport

public local, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.23 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.l6, alin.(l), lit."b" din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi,

precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;
- art.8 din Decretul-Lege nr.ll8/119 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dicatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.94, alin.(l), lit."d" din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), 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" si alin.(7), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin. (1), 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 al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba acordarea de bilete gratuite pentru transportul local de
persoane pe raza Municipiului Campina, pentru urmatoarele categorii sociale
defavorizate, cu domiciliul sau resedinta pe raza Municipiului Campina:

a) persoanele cu handicap grav si accentuat;
b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) insotitorii persoanelor cu handicap grav (cu asistent personal), in prezenta

acestora;
d) veteranii de razboi si vaduvele acestora;
e) persoanele prevazute la art.l si art.5 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, republicat;

f) pensionarii din sistemul public de pensii cu varsta de peste 65 de ani, cu un
venit net pe membru de familie (persoana singura/sot si sotie) de pana la nivelul
indemnizatiei sociale pentru pensionari, inclusiv.

(2) - Categoriile de persoane de la alin.(l) beneficiaza lunar de 15 bilete
gratuite pentru transportul in comun, pe traseele din interiorul Municipiului
Campina.

(3) - In cazul in care persoanele stabilite la alin.(l) apartin mai multor
categorii de beneficiari, acestea pot beneficia de aceste prevederi doar pentru una
dintre ele.

Art.2. - Costul biletelor acordate categoriilor sociale defavorizate prevazute la
art.l, alin.(l) este sustinut total din bugetul local al Municipiului Campina, la
nivelul tarifului practicat de operatorul de transport local de persoane.

Art.3. - Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
H.C.L. nr.l9/28.02.2013 privind aprobarea acordarii de bilete subventionate pentru
transportul local de persoane pe raza Municipiului Campina, modificata si
completata prin H.C.L. nr.71/25.05.2017.

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

Proceduri Administrative;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat -

Compartimentul monitorizarea serviciilor publice,
transport.,.,aYize;

- S.C.
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