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H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea acordării gratuităţii transportului urban cu mijloacele  

de transport în comun pe toate traseele locale pentru anumite categorii de  
persoane din municipiul Oneşti 

 
 
 

 Consiliul local Oneşti, intrunit in sedinta ordinara in data de 18 iunie2009;  
 
Vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, raportul de 

specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti şi al Direcţiei economico-financiare, 
precum avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură 
şi administrarea domeniului public şi privat şi al Comisiei pentru  ştiinţă, protecţie socială, 
învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, sănătate şi conservarea monumentelor;  
 
 În baza prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată,  a Ordinului comun nr.290/17.04.2003 şi 
nr.609/21.04.2003 al Secretariatului General al Guvernului şi al Ministerului Lucrărilor 
Publice, Transporturilor şi Locuinţei 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, a  Legii nr.116/2002, privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia aprobată prin H.G. 
nr.1149/2002, a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legiinr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, a Legii 
nr.341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la 
Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 
Legii nr.273/29.06.2006, privind finanţele publice locale; 
 

 In temeiul art. 36, alin 6, lit.”a”, pct.2 şi art.45 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1-   Se  aprobă acordarea gratuită transportului urban cu mijloace de transport în 
comun pe toate traseele locale pentru unele categorii de persoane din municipiul Oneşti, 
conform Metodologiei din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 
- Direcţiei de Asistenţă Socială Oneşti 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Şova Mihai 

 
 
 

  Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 

Nr. 42 
din 18 iunie 2009 
 SD/PC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


