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Anexă la HCL 100 / 2018

REGULAMENT
privind emiterea documentelor de călătorie şi acordarea facilităţilor la transportul
public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane
beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara.
Cap. I. Dispoziţii generale
Art.1 Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general
de emitere a documentelor de călătorie şi acordarea facilităţilor la transportul public local
de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara, pentru elevii şi studenţii din unităţile de învăţământ din Municipiul
Hunedoara, precum şi pentru celelalte categoriile de persoane beneficiare, conform
prevederilor legale în vigoare.
Art.2 La elaborarea prezentului Regulament s-au respectat prevederile
următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de
reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi
subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de care
beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat;
- Ordonanţa de Urgență nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea
educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public
local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 di Ordonanța Guvernului
nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare;
- Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările
ulterioare;
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru
persoanele cu handicap și modelul acesteia;
- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările
ulterioare;
- Decretul - Lege nr. 118/1990 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,
republicat, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor
donatorilor de sânge;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările ulterioare.

Cap. II. Tipuri de facilităţi acordate la transportul public local de persoane
prin curse regulate şi categoriile de persoane beneficiare de pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
Art.3 Acordarea a 30 de călătorii gratuite/lună cu posibilitatea suplimentării
numărului de călătorii, având în vedere că persoanele beneficiare au dreptul de a
călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pentru următoarele categorii de
persoane:
a) - veteranii de război şi văduvele de război, în baza legitimaţiei de veteran
conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările ulterioare;
b) - persoanele persecutate din motive politice, prevăzute la art.1 din
Decretul - Lege nr. 118/1990 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, republicat, cu modificările ulterioare;
c) - persoanele aflate în situaţiile prevăzute de art. 5, lit. k din Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 (1) Acordarea a 20 de călătorii gratuite/lună pentru următoarele
categorii de persoane:
a) - pensionarii cu venituri mai mici de 1500 lei/lună, inclusiv;
b) - persoanele fără venituri în vârstă de peste 55 ani, cu domiciliul pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
c) - văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, cu domiciliul pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
d) - persoanele care deţin titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului
Hunedoara”.
(2) Acordarea a 16 călătorii gratuite/lună pentru pensionarii cu venituri
cuprinse între 1501 - 1700 lei/lună.
(3) Pentru categoriile de persoane mai sus menţionate se vor distribui lunar,
abonamente de călătorie cu numărul de călătorii aferente fiecărei categorii în parte, în
baza legitimaţiilor de călătorie valabile care atestă acest drept sau alte documente
prevăzute de reglementările legale în vigoare, conform prevederilor prezentului
Regulament. Abonamentele lunare se vor distribui prin grija operatorului de transport
autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate din municipiul Hunedoara.
Art.5 (1) Acordarea a 40 de călătorii gratuite/lună pentru persoanele
prevăzute la art. 23 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu posibilitatea suplimentării numărului de călătorii:
a) - persoanele cu handicap grav şi accentuat;
b) - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
c) - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
d) - însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa
acestora, în baza unei anchete 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;
e) - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
f)
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi
accentuat.
(2) Categoriile de persoane menţionate mai sus, vor beneficia de
abonament lunar pe toate liniile, cu un număr de 40 de călătorii gratuite, pe perioada

valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi Comisia pentru Protecţia Copilului a
Judeţului Hunedoara. Abonamentele lunare se vor distribui prin grija operatorului de
transport autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate din municipiul Hunedoara.
Art.6 (1) Acordarea următoarelor facilităţi pentru transportul public local de
persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara, pentru donatorii de sânge, în conformitate cu Hotărârea de Guvern
nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge:
(2) Decontarea cheltuielilor de transport public local de persoane prin
curse regulate, din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul
de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de
sânge.
(3) În cazul în care donarea se face în instituţia de profil din localitatea de
domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul beneficiază de abonament
cu reducere de 50% pentru transportul public local de persoane prin curse regulate în
municipiul Hunedoara, pe baza actelor doveditoare, pe o perioadă de o lună.
(4) Cheltuielile care rezultă din aplicarea prevederilor alin.(2) respectiv alin.(3)
se suportă din bugetul local al municipiului Hunedoara numai pentru donatorii de sânge
care au efectuat donarea în instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge care îşi
au sediul pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
Art.7 Acordarea gratuităţii pentru transportul public local de persoane prin
curse regulate în municipiul Hunedoara, pe tot parcursul anului calendaristic,
pentru minorii în vârstă de până la 5 ani, în condițiile în care aceștia nu ocupă
locuri separate.
Art.8 (1) Acordarea unei reduceri de 50% la preţul abonamentului pentru
transportul public local de persoane prin curse regulate, pe tot parcursul anului
calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu, profesional si liceal
acreditat/autorizat, care frecventează unităţile de învăţământ de pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei
pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă,
beneficiază de gratuitate pentru transportul public local de persoane prin curse regulate
de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara, pe tot parcursul anului
calendaristic.
(3) Excepţie de la prevederile menţionate la alin. (1) respectiv alin. (2)
fac elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, cărora li se decontează
cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de
învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 de km, sau li se
asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe
semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
Art.9 (1) Acordarea unui reduceri de 50% la preţul abonamentului pentru
transportul public local de persoane prin curse regulate, în timpul anului universitar,
pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani.
(2) În timpul anului universitar, studenţii orfani sau proveniţi din casele
de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul public local de persoane prin curse
regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
(3) Categoriile de studenţi menţionate la alin. (1) şi alin. (2) nu beneficiază
de tarif redus cu 50% sau de gratuitate pentru perioada vacanţelor pentru transportul
public local de persoane prin curse regulate, vacanţe stabilite anual de către senatul

instituţiei de învăţământ superior de pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara.
Art.10 La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local privind acordarea
facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, operatorul de transport autorizat care
efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din
municipiul Hunedoara va prelua activitatea de distribuire a documentelor de călătorie
gratuită pentru următoarele categorii de beneficiari:
a) persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Hunedoara care beneficiază de una
din tipurile de pensii: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie
anticipată parţial, pensie de invaliditate, pensie agricultor, pensie militară care se
încadrează în limita veniturilor lunare de până la 1500 lei/lună, inclusiv;
b) persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Hunedoara care beneficiază de una
din tipurile de pensii: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie
anticipată parţial, pensie de invaliditate, pensie agricultor, pensie militară care se
încadrează în limita veniturilor lunare cuprinse între 1501 - 1700 lei/lună, inclusiv;
c) veteranii şi văduvele de război;
d) deportaţii, victimele oprimării comuniste, deţinuţii politici, strămutaţi/persecutaţi
din motive etnice sau politice
e) luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
f) persoanele în vârstă de peste 55 de ani dar care nu au calitatea de pensionar şi
nu au alte venituri, cu domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara;
g) văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, cu domiciliul stabil pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara;
h) persoanele care deţin titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara;
i) persoanele cu handicap grav şi accentuat;
j) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
k) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
l) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora;
m) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
n) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
o) donatorii de sânge;
p) elevii şi studenţii;
Art.11 Responsabilitatea tipăririi şi distribuirii abonamentelor de călătorie, conform
prevederilor legale în vigoare, îi revine operatorului de transport autorizat care efectuează
serviciul de transport local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Hunedoara pentru categoriile de beneficiari menţionate la art. 3,
art. 4, art.5, art. 6, art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (1), exceptând tipărirea şi distribuirea
legitimaţiilor de student pentru reducere transport.
Art.12 Responsabilitatea executării şi distribuirii legitimaţiilor de călătorie, îi revine
Primăriei municipiului Hunedoara pentru categoriile de beneficiari menţionate la art. 3, art.
4, art.5, exceptând tipărirea şi distribuirea legitimaţiilor de călătorie pentru anumite
categorii de persoane beneficiare care se eliberează prin intermediul altor instituţii.
Art.13 Legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate transport sunt nominale,
netransmisibile şi se distribuie de către instituţia de învăţământ superior de pe raza
unităţii administrativ teritoriale a municipiului Hunedoara, numai studenţilor de la cursurile
de zi. Falsificarea legitimaţiilor de student pentru reducere transport se pedepseşte
conform legii.
Art.14 Conducerea instituţiei de învăţământ superior asigură vizarea la zi a

legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate transport. La pierderea calităţii de
student, legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate transport se anulează de către
conducerea instituţiei de învăţământ superior care le-a eliberat.
Cap.III. Modalitatea de acordare a facilităţilor la transportul public local de
persoane şi documentele necesare în vederea eliberării biletelor şi abonamentelor
de călătorie.
Art.15 (1) Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, va transmite anual
operatorului de transport autorizat care efectuează serviciul de transport local de
persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara
precum şi Primăriei municipiului Hunedoara, până în data de 30 septembrie a fiecărui an,
situaţia nominală cuprinzând elevii înscrişi în unităţile de învăţământ din municipiului
Hunedoara.
(2) Unitatea de învăţământ superior acreditată din municipiul Hunedoara,
va aduce la cunoştinţă operatorului de transport autorizat care efectuează serviciul de
transport local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara precum şi Primăriei municipiului Hunedoara, anual, la începutul
anului universitar, structura anului universitar aprobată de către senatul acesteia.
Art.16 (1) Documentele justificative care stau la baza eliberării abonamentelor de
călătorie pentru categoriile de beneficiari menţionaţi la art. 3, art. 4, art.5, art. 6, art. 8,
alin. (1) şi art. 9 alin. (1) se verifică și se păstrează de către operatorul de transport
autorizat care efectuează serviciul de transport local de persoane prin curse regulate de
pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara. Documentele justificative care
stau la baza executării și eliberării legitimațiilor de călătorie pentru categoriile de
beneficiari menţionaţi la art. 3, art. 4, art.5, se verifică şi se păstrează de către Primăria
municipiului Hunedoara.
(2) Operatorul de transport autorizat care efectuează serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara este obligat să tipărească bilete de călătorie şi abonamente pe
suport de hârtie, la unităţi tipografice licenţiate pentru producţia de formulare tipizate cu
regim special şi abilitate să execute lucrări sub supravegherea acestora.
(3) Modelele documentelor specificate anterior vor fi propuse de operatorul
de transport autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara.
(4) Distribuirea către beneficiari a abonamentelor de călătorie se face de
operatorul de transport, care îşi va organiza evidenţa distribuirii lor. Abonamentele de
călătorie sunt valabile numai însoţite de legitimaţii de călătorie eliberate de către Primăria
municipiului Hunedoara și/sau actul de identitate.
(5) Abonamentele de călătorie realizate prin grija operatorului de transport
autorizat care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara, se distribuie în
locații care vor fi anunțate prin afișaj în mijloacele de transport și/sau la dispeceratul
operatorului de transport.
(6) Legitimaţiile de călătorie, realizate prin grija persoanelor împuternicite de
Primarul municipiului Hunedoara, se distribuie la sediul Primăriei municipiului Hunedoara.
(7) Legitimaţiile de student pentru reducere/gratuitate transport se
eliberează solicitanţilor de conducerea instituţiei de învăţământ superior de pe raza
administrativ teritorială, în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la
secretariatul instituţiei.
(8) Documentele justificative care stau la baza executării legitimațiilor de
călătorie și a eliberării abonamentelor de călătorie pentru categoriile de beneficiari,
respectiv cuantumul abonamentelor de călătorie pentru fiecare categorie în parte sunt
următoarele:

a) Veteranii şi văduvele de război vor prezenta următoarele: cerere însoţită de
copie după actul de identitate (BI sau CI), copie după legitimaţia de veteran de război
eliberată de către Ministerul Apărării Naţionale. Legitimaţia de veteran de război se poate
elibera celor îndreptăţiţi şi de către Asociaţia Naţională a Veteranilor de război – Filiala
Hunedoara, sau de către alte asociaţii ale veteranilor de război constituite legal, fiecare
pentru membrii săi; aceasta va fi contrasemnată de împuterniciţii Ministerului Apărării
Naţionale şi originalele pentru conformitate - vizată la zi. Cuantumul abonamentului de
călătorie nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara este de 2 lei x 30 călătorii = 60 lei.
b)
Deportaţii,
victimele
oprimării
comuniste,
deţinuţii
politici,
strămutaţi/persecutaţi din motive etnice sau politice vor prezenta următoarele: cerere
însoţită de copie după actul de identitate (BI sau CI), copie după Hotărârea comisiei prin
care au fost încadraţi într-una dintre categoriile menţionate mai sus şi originalele pentru
conformitate, legitimaţia de membru al unei asociaţii: Asociaţia Deportaţilor şi Victimelor
Oprimării Comuniste, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Hunedoara, Forumul
Democrat German – Filiala Hunedoara, sau de către alte asociaţii constituite legal şi
originalele pentru conformitate - vizată la zi. Cuantumul abonamentului de călătorie
nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara este
de 2 lei x 30 călătorii = 60 lei.
c) Luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 vor prezenta
următoarele: cerere însoţită de copie după actul de identitate (BI sau CI), copie după
Certificatul de Luptător sau Participant eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea
Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, legitimaţia de membru a Asociaţiei Luptătorilor
pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Filiala Hunedoara şi originalele pentru
conformitate – vizată la zi. Cuantumul abonamentului de călătorie nominal valabil pe
toate liniile pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
efectuat pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara este de 2 lei x 30
călătorii= 60 lei.
d) Persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Hunedoara care beneficiază
de una din tipurile de pensii: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau
pensie anticipată parţial, pensie de invaliditate, pensie de urmaş, pensie agricultor, pensie
militară care se încadrează în limita veniturilor lunare de până la 1700 lei, vor prezenta
următoarele: cerere însoţită de copie după actul de identitate (BI sau CI), copie după
decizia de pensionare (după caz), copie după cuponul de pensie din luna anterioară,
orice acte doveditoare a veniturilor suplimentare ale persoanei care solicită acordarea
facilităţilor la transportul public local de călători în municipiul Hunedoara şi originalele
pentru conformitate. Persoanele beneficiare menţionate la art. 10 lit. a) şi lit. b) vor
prezenta şi o declaraţie pe proprie răspundere, referitoare la veniturile realizate de
persoana care solicită acordarea facilităţilor. Cuantumul abonamentului de călătorie
nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de transport public local de persoane prin
curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara este
de 2 lei x 20 călătorii = 40 lei sau 2 lei x 16 călătorii = 32 lei.
e) Persoanele în vârstă de peste 55 de ani dar care nu au calitatea de
pensionar şi nu au alte venituri, cu domiciliul stabil pe raza unităţii administrativ
teritoriale a municipiului Hunedoara vor prezenta următoarele: cerere însoţită de copie
după actul de identitate (BI sau CI), copie după adeverință de venit pe anul în curs,
eliberată de ANAF şi originalele pentru conformitate precum şi o declaraţie pe proprie
răspundere, din care să rezulte că nu realizează venituri. Cuantumul abonamentului de
călătorie nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de transport public local de

persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a municipiului
Hunedoara este de 2 lei x 20 călătorii = 40 lei.
f) Văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război (dacă soţul avea
calitatea de veteran de război la data decesului), cu domiciliul stabil pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara vor prezenta următoarele: cerere
însoţită de copie după actul de identitate (BI sau CI), copie după legitimaţia de văduvă
nerecăsătorită de veteran de război, şi originalele pentru conformitate. Cuantumul
abonamentului de călătorie nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara este de 2 lei x 20 călătorii = 40 lei.
g) Persoanele care deţin titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului
Hunedoara” vor prezenta următoarele: cerere însoţită de copie după actul de identitate
(BI sau CI), copie după diploma privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al
municipiului Hunedoara” sau copie după hotărârea consiliului local prin care s-a acordat
titlul de „Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara” şi originalele pentru
conformitate. Posesorul titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara”.
Cuantumul abonamentului de călătorie nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ
teritorială a municipiului Hunedoara este de 2 lei x 20 călătorii = 40 lei
h) Persoanele cu dizabilităţi (persoanele cu handicap grav şi accentuat,
însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora, însoţitorii copiilor cu
handicap accentuat, în prezenţa acestora, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi
mintal accentuat, în prezenţa acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi
accentuat)
Pentru persoanele cu handicap şi asistenţii personali vor prezenta
următoarele: cerere însoţită de copie după actul de identitate (BI sau CI) şi originalul
pentru conformitate precum şi legitimaţia de transport public cu mijloace de transport în
comun eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Hunedoara în copie şi originalul pentru conformitate. În cazul însoţitorilor se vor
prezenta următoarele documente: cerere însoţită de copie după actul de identitate (BI
sau CI) şi originalul pentru conformitate precum şi legitimaţia persoanei de handicap
eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara,
pentru care este însoţitor în copie şi original pentru conformitate. Categoriile de persoane
menţionate, vor beneficia de abonamente de călătorie pe perioada valabilităţii
certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi Comisia pentru Protecţia Copilului a Judeţului
Hunedoara. Abonamentele de călătorie gratuită se pot ridica personal de beneficiari, pe
bază de semnătură sau de reprezentanții legali ai acestora şi sunt valabile numai însoţite
de legitimaţiile de transport public cu mijloace de transport în comun eliberate de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara sau legitimaţiile de
călătorie eliberate de persoanele împuternicite de Primarul municipiului Hunedoara.
Cuantumul abonamentului de călătorie nominal valabil pe toate liniile pentru serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ
teritorială a municipiului Hunedoara este de 2 lei x 40 călătorii = 80 lei.
i) Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare pentru elevi şi studenţi, cu
tarife reduse cu 50%, se va face contra cost, în baza următoarelor: cerere însoţită de
copie după actul de identitate (carte de identitate sau certificat de naştere pentru elevii cu
vârsta de până la 14 ani) şi originalul pentru conformitate în baza carnetelor de elev, a
adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare sau a legitimaţiei de student
pentru reducere/gratuitate transport, vizate la zi pentru anul şcolar/universitar în curs de

către conducătorii instituţiilor de învăţământ. Abonamentele de călătorie sunt valabile
numai însoţite de actul care conferă acest drept (carnet de elev, carnet de student, vizat
pe anul în curs). La pierderea calităţii de student, legitimaţiile de student pentru
reducere/gratuitate transport se anulează de către conducerea instituţiei de învăţământ
superior care le-a eliberat. Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale,
precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile
legii, sau tutelă, în limita vârstei de 20 de ani, beneficiază de abonament gratuit
pentru transportul public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ
teritorială a municipiului Hunedoara, pe tot parcursul anului calendaristic, în baza
documentelor menţionate mai sus. În timpul anului universitar, studenţii orfani sau
proveniţi din casele de copii beneficiază de abonament gratuit pentru transportul
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara în baza următoarelor: cerere însoţită de copie după actul de
identitate şi originalul pentru conformitate, a legitimaţiei de student, vizată la zi pentru
anul universitar în curs de către conducătorii instituţiilor de învăţământ. Cuantumul
abonamentului nominal integral valabil pentru elevi pe o linie pentru serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.255/30.09.2013 este de
2 lei x 44 de călătorii/lună = 88 lei.
j) Conform Hotărârii de Guvern nr.1364/04.10.2006 pentru aprobarea drepturilor
şi obligaţiilor donatorilor de sânge, donatorii de sânge beneficiază de un abonament
cu tarif redus cu 50% la abonamentul pentru transportul public local de persoane prin
curse regulate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara, pe o
perioadă de o lună în baza următoarelor: cerere însoţită de copie după actul de
identitate (BI sau CI) şi originalul pentru conformitate şi dovada efectuării donării de
sânge eliberată de instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge care îşi au
sediul pe raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara. Perioada în care pot
ridica acest abonament este de maxim 2 luni de la data donării. Dacă abonatul deţine
deja un abonament lunar la tarif integral la data donării, acesta îl poate utiliza până la
expirare, după care îşi va putea procura abonamentul redus la care are dreptul.
Cuantumul abonamentului nominal integral valabil pe o linie pentru serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.255/30.09.2013 este de
2 lei x 60 de călătorii = 120 lei.
Art.17 Cuantumul abonamentului de călătorie nominal valabil pe toate liniile
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat pe raza
administrativ teritorială a municipiului Hunedoara este stabilit în funcție de numărul de
călătorii aferente fiecărei categorii de beneficiari.
Art.18 Primăria municipiului Hunedoara precum şi operatorul de transport autorizat
care efectuează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe
raza administrativ teritorială a municipiului Hunedoara poate solicita orice alte documente
justificative care atestă calitatea de beneficiar pentru toate categoriile de beneficiari
cuprinse în prezentul regulament.
Art.19 Categoriile de beneficiari menţionaţi la art.3, art.4 și art.5, pentru care se
eliberează abonamente de călătorie, la ridicarea abonamentului lunar, trebuie să prezinte
şi o declaraţie din care să rezulte că are obligația să restituie abonamentele de călătorie
primite în luna anterioară, în vederea decontării călătoriilor efectuate.
Art.20 (1) Abonamentele de călătorie se vor ridica personal de beneficiari, precum
și de către persoanele împuternicite legal de acestea, pe bază de semnătură, de la
operatorul de transport şi sunt valabile numai însoţite de legitimaţia de călătorie eliberată,

după caz, de Primăria municipiului Hunedoara, sau însoţite de legitimaţia de călătorie
gratuită cu mijloace de transport în comun eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, respectiv legitimaţia de student pentru
reducere/gratuitate transport studenţi eliberată de conducerea unităţii de învăţământ
superior, și/sau actul de identitate.
(2) Abonamentele de călătorie eliberate prin intermediul operatorului de
transport se vor distribui lunar, începând cu ultima zi din luna premergătoare lunii pentru
care sunt emise și în prima decadă din luna pentru care sunt valabile, cu condiția
restituirii de către beneficiar a abonamentului primit anterior, în locațiile care vor fi
anunțate prin afișaj în mijloacele de transport și/sau la dispeceratul operatorului de
transport.
Art.21 În situaţia în care o persoană se încadrează la mai multe categorii de
beneficiari are dreptul la o singură legitimaţie de călătorie eliberată prin grija persoanelor
împuternicite de Primarul municipiului Hunedoara.
Art.22 Abonamentele fiind nominale nu sunt transmisibile şi pot fi folosite pe
toate liniile întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise, în limita numărului
de călătorii acordate iar abonamentul folosit de însoțitor este valabil numai pentru
aceeași călătorie cu a persoanei cu drept de însoțitor.
Art.23 Abonamentele de călătorie lunare vor fi predate de către beneficiari,
operatorului de transport, în momentul solicitării emiterii unui nou abonament, în vederea
decontării călătoriilor efectuate. În cazul imposibilității restituirii abonamentului de
călătorie primit în luna anterioară datorită pierderii, deteriorării, distrugerii acestuia,
persoana în cauză va da o declarație pe propria răspundere în fața Secretarului
municipiului Hunedoara sau împuterniciții acestuia, prin care va justifica motivul
imposibilității restituirii abonamentului.
Art.24 Lunar operatorul de transport autorizat care efectuează serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială
a municipiului Hunedoara va factura contravaloarea abonamentelor emise în cursul lunii,
factura fiind însoțită de documente justificative, respectiv situații centralizatoare nominale,
confirmate prin semnătura de primire a fiecărei categorii de beneficiari de facilitate și le va
înainta pe suport de hârtie şi în format electronic, Direcţiei Tehnice din aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Hunedoara. Verificarea corelației între
contravaloarea abonamentelor emise și facturate, la data eliberării abonamentului și
abonamentele efectiv utilizate (călătorii efectuate) se va efectua în luna următoare
încheierii fiecărui trimestru, până la data de 11 a lunii. Operatorul de transport răspunde
de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare. Orice document
scris trebuie înregistrat de către operatorul de transport în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii la sediul Primăriei municipiului Hunedoara.
Art.25 În perioada când sunt utilizate pe mijloacele de transport public local de
persoane prin curse regulate, abonamentele de călătorie vor fi prezentate de titular, la
control, însoţite de legitimațiile de călătorie și/sau act de identitate, care atestă calitatea
de beneficiar al facilităţii respective, în caz contrar se consideră că facilitatea a fost
acordată ilegal, urmând a fi reţinute documentele până la clarificarea situaţiei.
Art.26 Primăria municipiului Hunedoara va efectua trimestrial, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi/sau, după caz, cu instituţia de învăţământ
superior verificarea elevilor/studenţilor din municipiul Hunedoara care figurează ca
beneficiari ai facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate.
Art.27

Dacă operatorul de transport autorizat care efectuează serviciul de

transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială
a municipiului Hunedoara, descoperă un călător cu abonament sau document de
călătorie contrafăcut, va aplica sancţiuni şi va anunţa de îndată organele de cercetare
penală.
Cap.IV. Finanţarea cheltuielilor privind acordarea de facilităţi la transportul
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara.
Art.28 Finanţarea cheltuielilor pentru categoriile de persoane beneficiare de
facilităţi menţionate în prezentul regulament, pentru transportul public local de persoane
prin curse regulate de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Hunedoara, se
realizează de la bugetul local al municipiului Hunedoara.
Cap.V. Dispoziţii finale
Art.29 Toate tipurile de abonamente prin care se acordă facilităţi la transportul
public local de persoane sunt imprimate cu valoare şi regim special pentru fiecare
categorie în parte.
Art.30 Organizarea gestionării acestor imprimate speciale cade în sarcina
operatorului de transport autorizat, care le tipăreşte şi le distribuie.
Art.31 Persoanele care îndeplinesc condiţiile menţionate în prezentul regulament
vor ridica de la Primăria municipiului Hunedoara legitimaţia de călătorie care atestă acest
drept, şi de la operatorul de transport autorizat care efectuează serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara, abonamentele de călătorie.
Art.32 Legitimaţia de călătorie se obţine în baza următoarelor : copie după actul
de identitate (BI sau CI), copie după actul doveditor care atestă calitatea de beneficiar al
facilităţii respective şi originalele pentru conformitate precum şi o poză color 2/3 cm
actuală a persoanei care solicita emiterea legitimaţiei de călătorie.
Art.33 În cazul pierderii, furtului, deteriorării, sau distrugerii legitimaţiei de călătorie
eliberată de către persoanele împuternicite de Primarul municipiului Hunedoara,
persoana în cauză va da și o declaraţie pe proprie răspundere în faţa Secretarului
municipiului Hunedoara sau împuterniciţilor acestuia, urmând a se emite o altă legitimație
de călătorie în aceleași condiții.
Art.34 Legitimaţia de călătorie gratuită este valabilă pe tot anul în curs, cu
posibilitatea prelungirii perioadei de valabilitate prin aplicarea unui autocolant care atestă
perioada de valabilitate.
Art.35 Dacă pensionarii cu venituri mai mici de 1700lei/lună inclusiv, beneficiază
de majorări a veniturilor și în acest fel depășește pragul de acordare a facilității,
legitimațiile de călătorie își vor pierde valabilitatea și fostul beneficiar are obligația de a o
preda persoanele împuternicite de Primarul municipiului Hunedoara care au asigurat
executarea şi distribuirea acestora.

