
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 114/2020

privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuantumul valorii de transport public local
de călători în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi

asistenţilor personali ai acestora, precum şi veteranilor de război şi văduvelor de război din
Municipiul Miercurea-Ciuc

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9241/2020 și Raportul de specialitate nr. 9242/2020 al
Direcției  de asistenţă socială, prin care s-a  propus adoptarea unei hotărâri  cu privire la  stabilirea
modalităţii  de acordare  şi  cuantumul valorii  de transport  public  local  de călători  în  mod gratuit,
persoanelor cu handicap grav şi accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, precum şi
veteranilor de război şi văduvelor de război din Municipiul Miercurea-Ciuc;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrare a domeniului public
şi privat;
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor;
- sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;

În baza dispoziţiilor:
 Legii  nr.  92/2007  a  serviciilor  de  transport  public  local,  actualizată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
 Ordinului  MT  nr.  972/2007  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  pentru  efectuarea

transportului public local  şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciului de transport public
local, cu modificările şi completările ulterioare;

 art.  23-24 a Legii  nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu
handicap, republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

 art. 16, lit. b al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 art. 2 al Ordinului nr. 97/2006 privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi al ministrului lucrărilor publice,
transporturilor şi locuinţei nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind
modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de
suprafaţă  sau  cu  metroul  şi  interurban,  precum  şi  pentru  stabilirea  cuantumului  acestei
gratuităţi  pentru  persoanele  cu  handicap  accentuat  şi  grav,  precum  şi  pentru  asistenţii
personali sau însoţitorii acestora;
Ţinând cont  de  Hotărârea  AGA al  SC GOSCOM SA, nr.  10/2010 privind  înfiinţarea  SC

CSIKI TRANS SRL Miercurea-Ciuc prin care transportul local de persoane prin curse regulate la
nivelul Municipiului Miercurea-Ciuc este deservită de această societate;

Având în vedere:
-  Hotărârea C.L.M. nr. 181/2010 privind cumpărarea părţilor sociale al SC CSIKI TRANS

SRL de către Municipiul Miercurea-Ciuc; 
- Hotărârea C.L.M. nr. 359/2019 privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciului de

transport public local de transport persoane prin curse regulate, efectuate cu autobuze pe raza unității



teritorial  administrative  ale  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  operatorului  de  transport  SC  CSIKI
TRANS SRL Miercurea Ciuc:

- CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în  Municipiul
Miercurea-Ciuc  nr. 197/03.04.2020;
-  Hotărârea  nr.  9/2020  privind  aprobarea  Planului  anual  de  acţiune  privind  serviciile  sociale
administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului  Miercurea-Ciuc pentru anul
2020;

- Hotărârea nr.  12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri  şi cheltuieli al Municipiul
Miercurea-Ciuc pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. a) și
art. 627 alin. (1)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE

Art.1.  Se  stabileşte  modalitatea  de  acordare  a  transportului  urban  gratuit  persoanelor  cu
handicap  grav  şi  accentuat,  însoţitorilor,  şi  a  asistenţilor  personali  ai  acestora,  din  Municipiul
Miercurea-Ciuc, care au acest drept conform prevederilor legale, precum şi a veteranilor de război şi
a văduvelor de război din Municipiul Miercurea-Ciuc.

Art.2. Pe raza Municipiului Miercurea-Ciuc, transportul urban gratuit al persoanelor de mai
sus se asigură pe baza convenţiei încheiate cu S.C. CSIKI TRANS S.R.L.

Art.3.  (1) Transportul  urban al  persoanelor  cu  handicap grav  şi  accentuat,  însoţitorilor  şi
asistenţilor  personali,  precum  şi  veteranilor  de  război  şi  văduvelor  de  război  din  Municipiul
Miercurea-Ciuc se asigură gratuit, la prezentarea abonamentului lunar. Abonamentul se eliberează la
prezentarea adeverinţei  eliberate  de Primăria  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  prin grija Direcției  de
asistenţă socială.

(2)  Costul unui abonament lunar începând din data de 1 iunie  2020 este  de  60,00 lei,  și  se
suportă din bugetul Direcției de asistenţă socială cap. 68.02.05.02 titlu 57.02.01. Valoarea acestuia se
indexează anual pe baza IPC comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(3) S.C.  CSIKI  TRANS  S.R.L.  eliberează  contra  semnăturii  beneficiarului  abonamentele
comandate în baza adresei, conform  anexei nr.1, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat,
însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, după caz, şi conform anexei nr. 2, pentru veteranii de
război şi văduvele de război, şi depune lunar la Direcția de asistenţă socială factura fiscală însoţită de
situaţia centralizatoare a abonamentelor eliberate.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii nr. 141/2019 se
abrogă.

Art.5.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc Füleki Zoltán-Ladislau,  Direcția economică, Direcția de
asistenţă socială, şi S.C. CSIKI TRANS S.R.L. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc;
d) Direcției economice;
e) Direcției de asistenţă socială;
f) S.C. CSIKI TRANS S.R.L.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                       Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                                     Director executiv

           Füleki Zoltán Ladislau     Biró Mária-Edith

       
                     Elaborat/redactat                            Vizat juridic

        Administrator            
        Veres Szászka János           



ANEXA nr. 1 la Hotărârea  nr. 114/ 2020

ROMÂNIA,JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Direcția de Asistenţă Socială
Nr. _______________

Către,

S.C CSIKI TRANS S.R.L.

Prin prezenta vă comunicăm că bolnavului ____________________________________________

Însoţitorului __________________________________________

asistentului personal ____________________________________

încadrat  în  gradul  _______de  handicap  conform  Certificatului  de  persoană  cu  handicap
nr._____/_______,  posesor  al  legitimaţiei  seria  HR  nr________,domiciliat  în  Miercurea  Ciuc
str._________________ nr._____ i s-a aprobat abonamentul pentru transportul urban gratuit.
Prezenta constituie comandă conform HCL nr. _______/ 2020, pentru luna__________________

Miercurea-Ciuc,la__________________

                   VICEPRIMAR                                      DIRECTOR EXECUTIV                                     ÎNTOCMIT

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



 

                      Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                                     Director executiv

           Füleki Zoltán Ladislau     Biró Mária-Edith

       
                     Elaborat/redactat                            Vizat juridic

        Administrator            
                 Veres Szászka János           



ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr. 114/2020

ROMÂNIA,JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC
Direcția de Asistenţă Socială
Nr. _______________

Către,

S.C CSIKI TRANS S.R.L.

Prin prezenta vă comunicăm că veteranului de război ____________________________________

văduvei de război ______________________________________

posesor al Legitimaţiei de veteran de război/văduvă de război.nr.________/___________,eliberată de
M.Ap.N conf. Art.6, Legea 44/1994, domiciliat în Miercurea Ciuc str._________________ nr._____
i s-a aprobat abonamentul pentru transportul urban gratuit.
Prezenta constituie comandă conform HCL nr. _______/ 2020, pentru luna__________________

Miercurea Ciuc, la__________________

               VICEPRIMAR                                DIRECTOR EXECUTIV                                   ÎNTOCMIT

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



                     Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                                     Director executiv

           Füleki Zoltán Ladislau     Biró Mária-Edith

       
                     Elaborat/redactat                            Vizat juridic

        Administrator            
                 Veres Szászka János           


	- Hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2020;

