ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 39/2022
la proiectul de hotărâre privind aprobarea categoriilor de persoane
beneficiare de facilități la transportul public local de persoane, de pe raza
UAT Covasna
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în sedinţa ordinara din data de
31.03.2022, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15)
Analizând:
- referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor juridice şi pentru administraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială,
sport și tineret, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului.
În conformitate cu:
- HCL nr.112/2019 privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii
Serviciului Public de Transport Local de Calatori si a infrastructurii aferente de pe
raza orasului Covasna,
- art.84 alin.1, alin.11, art.205 alin. (2) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011
a educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 23 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap–republicata, cu modificările si
completările ulterioare,
- art. 5 alin.1 lit.f din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei pentru
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările si
completările ulterioare,
- art.16 alin.1 lit.b din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război- republicata,
cu modificările si completările ulterioare,
- art.1, art.5, art.8 alin.2 lit.b din Decretul -Lege nr. 118 din 30 martie
1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri – republicata,
- art. 11 lit.c din H.G nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea
drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge,
- art.94 alin.1 lit.a, alin.2 lit.d din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a
asistenţei sociale, cu modificările si completările ulterioare,
- art. 51 alin.1 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul
unitar de pensii publice,
- art.4 din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,
- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică – republicată,
În baza art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit.s, art.139 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Categoriile de persoane care beneficiază de gratuitate la transportul
public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna,
sunt:
-anteprescolarii (0-3 ani)
-prescolarii (3-6 ani)
- Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat
-Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, înmatriculaţi la forma de
învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă
de până la 26 de ani,
-Persoanele cu handicap grav şi accentuat
-însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
-însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
-însoţitorii adultilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa
acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa persoana cu handicap;

-asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
-asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau
accentuat
-Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989
-urmaşii de erou-martir - persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii
nr. 341/ 2004, după caz, soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii
acestuia;
- Veteranii de război şi văduvele de război
-persoanele prevazute la art.1 si art.5 din Decretul -Lege nr. 118/1990
Art.2 – Categoriile de persoane care beneficiază de tarif redus cu 50% la
transportul public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului
Covasna, sunt:
-Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani
-donatorul de sange, domiciliat in orasul Covasna, pentru fiecare donare
efectivă, o perioadă de o lună de gratuitate, în cazul în care donarea se face la
instituţia de profil din localitatea Covasna sau din localitatea în care este angajat
- pensionarii, domiciliati in orașul Covasna, care beneficiază de pensie
pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială, pensie de
invaliditate, pensie de urmaş
-persoanele in vârstă de peste 65 de ani, domiciliate in orasul Covasna, care
nu realizează venituri.
Art.3 - (1) Persoanele care beneficiază de facilități la transportul public local
de persoane prin curse regulate, vor circula cu mijloacele de transport in comun pe
baza legitimației de călătorie si a cărții de identitate.
(2) Eliberarea legitimațiilor de călătorie pentru persoanele care
beneficiază de facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate
se face de către operatorul de transport, la cererea persoanelor indreptățite, insoțită
de documentele care atestă apartenența la una din categoriile mentionate,
persoanele in vârstă de peste 65 de ani, domiciliate in orasul Covasna, care nu
realizează venituri, vor prezenta o declarație pe propria răspundere data in fața unui
notar public.
Art.4 - Costurile privind acordarea acestor facilități vor fi suportate din
bugetul local al orașului Covasna, in conformitate cu prevederile legale, pe baza
facturilor și a situațiilor lunare intocmite de către operatorul care asigura transportul
public local de persoane, de pe raza administrativ teritorială a orașului Covasna.

Art.5 - Cu aducere la indeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orasului
Covasna prin Compartimentul transport local si gospodărie comunală, zone verzi,
din cadrul Primariei orașului Covasna.
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