CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA
307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIŞ
Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406
E-mail: primariaghiroda@yahoo.com
primaria.ghiroda@cjtimis.ro
Web: www.e-primarii.ro/~ghiroda

HOTARARE
privind aprobarea gratuitatilor acordate unor categorii de cetateni pentru transportul
public local in comun asigurat de Societatea Metropolitana de Transport Timisoara,
pentru anul 2014
Consiliul Local al comunei Ghiroda
Având in vedere Referatul nr. 36 din 06.01.2014 al Primarului Comunei Ghiroda,
domnul ing. Vasile Dorel Cadariu;
Avand in vedere avizele Comisia I - economie, buget, finante, impozite si taxe,
juridica, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea
domeniului public si privat si Comisiei II - pentru administratie locala, munca si protectie
sociala, protectia copilului, sanatate si familie din cadrul Consiliului Local al Comunei
Ghiroda si Comisiei III-pentru pentru ordine publică, cultură, ştiinţă,învăţământ,
turism, sport, si culte, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
Având în vedere prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea
furnizarii de servicii publice în transporturile rutiere modificata prin OUG nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de
călători;
Avand in vedere prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi
modificată;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2, lit. (b) 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 cele deportate în străinatate ori
constituite în prizonieri, republicat şi modificat;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii 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;
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 448/2006 actualizata si republicata privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
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Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local nr,. 24/10.09.2008 privind
aprobarea asocierii Comunei Ghiroda ca membru fondator al Asociatiei” Societatea
Metropolitana de Transport Timisoara”
In conformitate cu prevederile art.36 al.2 lit (d) si al.6 lit(a) din Legea 215/200,
privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 , privind administratia publica locala,
republicata si modificata;
HOTARASTE:
Art. 1. Se acorda gratuitate pe transportul public local de persoane pentru liniile M30
Timisoara – Ghiroda si M35 Timisoara – Giarmata Vii, incepand cu data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari si pana la 31 decembrie 2014, urmatoarelor categorii de persoane:
a) Pensionarii cu domiciliul în comuna Ghiroda vor circula gratuit pe baza cuponului
de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate si a cardului de calatorie.
b) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
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, cu domiciliul în comuna Ghiroda; Acestia
vor circula pe baza buletinului sau cartii de identitate impreuna cu actul doveditor
(legitimatie) privind calitatea de beneficiar al acestei legi si a cardului de calatorie
c) Beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată, cu domiciliul în comuna
Ghiroda; Acestia vor circula pe baza buletinului sau cartii de identitate impreuna cu actul
doveditor (legitimatie) privind calitatea de beneficiar al acestei legi si a cardului de
calatorie.
d) Beneficiarii Decretului-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 cele deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat şi
modificat. Acestia vor circula pe baza buletinului sau cartii de identitate impreuna cu actul
doveditor (legitimatie) privind calitatea de beneficiar al acestei legi si a cardului de
calatorie.
e) Beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si care se afla in
evidentele Primariei Comunei Ghiroda, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei.
Aceştia vor circula pe baza adeverinţei solicitata Compartimentul Social din cadrul
Primăriei Comunei Ghiroda, împreună cu buletinul sau cartea de identitate si a cardului de
calatorie;
f) Copiii in varsta de pana la 7 ani care domiciliaza in Comuna Ghiroda;
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g) Elevii pana la nivelul clasei a VIII-a inclusiv, care studiaza la unitatile de
invatamant de stat din cadrul Comunei Ghiroda, precum sau cei care domiciliaza in
Comuna Ghiroda si studiaza la unitatile de invatamant de stat, vor circula pe baza carnetelor
de elev vizate la zi si a cardului de calatorie;
h) Nevazatorii si insotitorii acestora, care domiciliaza in comuna Ghiroda. Acestia
vor circula pe baza buletinului sau cartii de identitate impreuna cu actul doveditor
(legitimatie) emisa de Asociatia Nevazatorilor din Romania si a cardului de calatorie.
i) Persoanele cu handicap grav şi accentuat care domiciliaza in comuna Ghiroda,
precum si următoarele persoane:
- 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, pe
baza adeverintei emise in urma anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al Primăriei Ghiroda în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
Acestia vor circula pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu mijloace de transport
în comun eliberată de direcţia generala de asistenţă socială şi protecţia copilului Timis si a
cardului de calatorie.
j)Elevii de liceu si studentii cu domiciliul în comuna Ghiroda vor circula gratuit pe
baza buletinului sau cartii de identitate impreuna cu carnetele de elev si/sau legitimatia de
student vizate la zi si a cardului de calatorie.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentul Contabilitate si Compartimentul Social din cadrul Primariei Comunei
Ghiroda.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefectului Judetului Timis
- Primarului Comunei Ghiroda;
- Societatii Metropolitana de Transport Timisoara – Consiliului Director;
- Compartimentului Contabilitate;
- Compartimentului Social;
- Cetatenilor prin afisare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marcel CINCA

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
Nr. 02 din 10.01.2014
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