ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI
HOTĂRÂREA nr. 2
din 30 ianuarie 2020
privind
acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public local pentru anul 2020
veteranilor de război şi văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat,
însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi persoanelor pensionare din
COMUNA CIORĂŞTI
Consiliul Local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară din
data de 30 ianuarie 2020
Având în vedere:
- Referatul pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor gratuităţi şi
facilităţi pe transportul public local pentru anul 2020 veteranilor de război şi
văduvelor de război, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi
asistenţilor personali ai acestora, precum şi persoanelor pensionare din COMUNA
CIORĂŞTI înregistrat sub numărul 5607/17.12.2019;
- raportul de specialitate a compartimentului buget, contabilitate, impozite inregistrat la
numărul 5569/16.12.2019;
;
- dispoziţiile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 16 lit. a) si art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război,
precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 lit. e), art. 23 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11 lit.g), art. 94 alin.(2) lit.d) şi art.112 din Legea nr. 292/2011 privind
asistenţa sociala;
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale;
În baza avizului comun al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii şi comer, al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement, religie şi al Comisiei pentru administraţia publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

Ţinând cont de adresa cu nr. 7239/25.05.2015 din partea CJ Vrancea prin care se solicită
să se procedeze la acordarea facilităţilor pentru transportul public local al pensionarilor si
persoanelor vârstnice ;
În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” și art. 139 alin. (1) și (3)
lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 6 tichete gratuite de călătorie, lunar, până
la finele 2020, următoarelor categorii de beneficiari: veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi,
văduvelor veteranilor de război, persoanelor cu handicap grav si accentuat, insotitorilor si
asistentilor personali ai acestora şi pensionarilor, beneficiari care sunt domiciliati in comuna
Ciorăşti, judeţul Vrancea pentru transportul public local de călători,
(2) Contravaloarea unei călătorii este echivalentă cu prețul unui bilet (tichet) în valoare
de 2 lei pe călătorie.
Art.2. (1) Stabilirea beneficiarilor facilitatilor prevazute la art. 1 este realizata de
Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciorăşti.
(2) Persoanele interesate vor depune o cerere scrisa insotita de copii ale documentelor
care justifica acordarea acestor facilitati.
(3) Dupa analizarea si verificarea documentelor depuse de solicitanti Compartimentul
asistenţă socială va intocmi borderouri cu beneficiarii.
(4) Borderourile vor fi înaintate Compartimentului buget, contabilitate, impozite pentru
a elibera tichetele de călătorie.
(5) Tichetul de călătorie este personalizat, cu nume si prenume, poartă stampila
emitentului si a operatorului de transport public local si nu poate fi transmis altei persoane,
incalcarea acestei obligatii ducand la pierderea facilitatilor prevazute la art. 1.
(6) In cazul pierderii sau furtului acestor tichete initiale de călătorie, eliberarea altor
duplicate se va realiza numai dupa publicarea anuntului de anulare in presa locala.
Art.3. Decontarea facilitatilor prevazute la art. 1 se va realiza de catre Primarul Comunei
Ciorăşti, in calitate de ordonator principal de credite, pe baza facturilor lunare emise de operatorul
de transport public local din subordinea Consiliului Local Ciorăşti, in concordanţă cu listele de
beneficiari emise de Compartimentul asistenţă socială.
Art.4. Fondurile necesare pentru acoperirea facilitatilor acordate prin prezenta hotarare
vor fi asigurate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ciorăşti, capitolul 68.02 „Asigurari
si Asistenta Sociala”.

Art.5. Un solicitant care face parte din mai multe categorii de beneficiari prevăzute la art.
1 5 din prezenta hotarare, poate beneficia doar de o singură formă de gratuitate la alegere.
Art.6. Operatorul de transport public local din subordinea Consiliului loca al comunei
Ciorăşti va centraliza toate tichetele de călătorie gratuită. Centralizatorul stă la baza emiterii
facturii pentru transport public gratuit.
Art.7. Primarul comunei Ciorăşti, prin aparatul de specialitate şi SC PRESTĂRI
SERVICII CIORĂŞTI SRL vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
Art.8. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica primarului comunei, SC
PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL, Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare
şi exercitarea controlului de legalitate şi aduse la cunoştinţă publică prin grija secretarului general
al comunei Ciorăşti.
Președinte de ședință,
Consilier local Stan Ionel

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Rizea Fănica

