
 
HOTĂRÂREA NR.108 

privind modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum 
şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru 
însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 
grav şi accentuat din municipiul Tulcea 

 
 
 
 

         Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 aprilie 
2007. 

Examinând Proiectul de hotărâre privind  modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport 
în comun precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii 
adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii 
personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea,  

Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, prin care se propune 
modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum şi cuantumul acesteia pentru 
persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mental 
accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, înregistrat sub nr.9510/17.04.2007 şi Expunerea de motive, 
înregistrată sub nr.14832/17.04.2007; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere: 
-prevederile art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 
În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. 2 lit. „d”, art.36 alin. 6 lit. a pct.2, art. 44 precum şi ale art.45 

alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată. 
 

                                                                HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1.  Acordarea gratuită a legitimaţiilor de transport în baza anchetelor sociale efectuate de Direcţia de 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi a  valabilităţii certificatului de persoană cu handicap,   astfel: 
 - pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav eliberarea se va face la cerere,   condiţionată de 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 

– să aibe domiciliul în municipiul Tulcea; 
– să deţină certificat de încadrare în grad de handicap eliberat, de Comisia pentru Protecţia 

Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
– să fie apte fizic pentru deplasare; 

 
 

 - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, a copiilor cu handicap accentuat, ai adulţilor cu handicap 
auditiv şi mental accentuat   numai dacă acompaniază persoanele cu handicap; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav se eliberează legitimaţii nominale, care nu 
sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de date a Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând ca 
angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nederteminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat se eliberează 
legitimaţii nominale la cerre în baza situaţiei lunare transmise de D.G.A.S.P.C. Tulcea; 

 



ART.2. Se aprobă costul unei  legitimaţii de transport/lună, acordată persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat precum şi asistenţilor personali sau însoţitorilor acestora,  la nivelul unui abonament lunar de transport 
public local; 

 
ART.3. Se aprobă plata din bugetul local către S.C.Tansport Public S.A. Tulcea a sumei aferente 

legitimaţiilor de transport în comun pentru persoanele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre în baza tabelelor 
nominale întocmite lunar de către D.A.P.S. Tulcea; 

 
ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică, Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Administraţie Publică Locală,  S.C.Transport Public Tulcea S.A.; 
 
ART.5.Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor interesate 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale; 
 
     
 
  Hotărârea a fost adoptată cu  20 voturi ale consilierilor. 
 
 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      CONSILIER 
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    SECRETAR, 
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