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HOTĂRÂRE
pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a 

contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru 
beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
aprobarea metodologiei de acordarea a acestora

           Văzând Expunerea de motive  a  Primarului  Sectorului  6  şi  Raportul  de 
specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Sector 6;

Având în vedere:
-  H.C.L.  nr.  13/16.07.2008  pentru  suportarea  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului  Bucureşti  a  contravalorii  gratuităţilor  pentru  transportul  în  comun  de 
suprafaţă  şi  cu  metroul  pentru  beneficiarii  Legii  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi aprobarea metodologiei de 
acordarea a acestora;
- Prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) 
şi  n)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă  suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti a contravalorii gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafaţă şi cu 
metroul pentru următoarele categorii de persoane din Sectorul 6, beneficiare ale Legii 
nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) persoanele cu handicap grav şi accentuat;
b) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
c) însoţitorii copiilor cu handicap grav şi accentuat, în prezenţa acestora;
d) însoţitorii  adulţilor  cu  handicap  auditiv  şi  mintal  accentuat,  în  prezenţa 

acestora,  pe  baza  anchetei  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  sau 

accentuat.



Art. 2. (1)  Cuantumul gratuităţii pentru transportul în comun de suprafaţă nu 
poate depăşi lunar costul unui abonament pe toate liniile, stabilit anual prin Hotărâre a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(2) Cuantumul gratuităţii pentru transportul în comun cu metroul nu poate depăşi 
lunar costul unui abonament cu 62 de călătorii.

Art. 3.  Se aprobă Metodologia de acordare a gratuităţii la transportul urban cu 
mijloacele  de  transport  în  comun  de  suprafaţă  şi  cu  metroul  beneficiarilor  Legii 
nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4.  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri îşi  încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local nr. 13/16.07.2008.

Art.  5.  Primarul  Sectorului  6  şi  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică
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Data: 27.01.2011



 
    COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a contravalorii 

gratuităţilor pentru transportul în comun de suprafăţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele 
cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace 
de  transport  în  comun  de  suprafaţă  şi  cu  metroul,  de  aceste  prevederi  beneficiind  şi  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  anchetei  sociale,  asistenţii  personali  ai  persoanelor  cu  handicap  grav,  precum  şi  asistenţii 
personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

Sumele aferente dreptului prevăzut mai sus se asigură din bugelele locale, iar modalitatea de 
acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale.

În prezent, la nivelul Sectorului 6, suportarea din bugetul local a gratuităţii privind transportul 
în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru categoriile de persoane sus menţionate este reglementată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 13/16.07.2008, iar anual, Direcţia Generală de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  încheie  convenţii  de  colaborare  cu  Regia  Autonomă  de 
Transport Bucureşti şi cu Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti ”METROREX” 
S.A.,  în  vederea  asigurării  dreptului  prevăzut  de art.  23 din  Legea  nr.  488/2006,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare.  

La  nivelul  Sectorului  6,  la  data  de  31.12.2010 în evidenţa  Serviciului  Prestaţii  Sociale  şi 
Facilităţi se afla un număr de 8898 persoane cu handicap grav şi accentuat (din care 534 sunt copii şi 
8364 sunt  persoane adulte)  care  beneficiaza  de  gratuitatea  transportului  urban de  suprafaţă  şi  cu 
metroul.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 achită lunar Societăţii 
Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ”METROREX” S.A. contravaloarea unui abonament 
lunar  pentru  categoriile  prevăzute  de  lege,  contravaloarea  a  două  abonamente  lunare  pentru 
categoriile care beneficiază de  însoţitor, cu  excepţia copiilor cu vârsta până la 5 ani, care beneficiază 
de  însoţitor şi pentru care se achită contravaloarea unui singur abonament.

Începând cu data de 18.09.2010, S.C.T.M.B. METROREX S.A. ne-a comunicat prin adresa cu 
nr.  A/24993/20.09.2010  majorarea  costului  unui  abonament  lunar  de  la  25  lei  la  50  lei,  pentru 
abonamentul cu număr nelimitat de călătorii.

În cursul anului 2010, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 a 
achitat S.C.T.M.B. METROREX S.A., costul legitimaţiilor de călătorie, după cum urmează:
- luna ianuarie- 109750 lei pentru 4390 de legitimaţii
- luna februarie-129675 lei pentru 5187 de legitimaţii



- luna martie- 146029 lei pentru 5841 de legitimaţii
- luna aprilie-145925 lei pentru  5837 de legitimaţii
- luna mai- 142650 lei pentru 5706 de legitimaţii
- luna iunie- 157000 lei pentru 6280 de legitimaţii
- luna iulie- 150550 lei pentru 6022 de legitimaţii
- luna august- 143750 lei pentru 5750 de legitimaţii
- luna septembrie-198374,4 lei ( 78.430,95 lei până la 17.09.2010, 119.943,45 lei diferenţa de cost 

în perioada 18-30.09.2010 ) pentru 5535 de legitimaţii
- luna octombrie- 268.650 lei pentru 5373 de legitimaţii
- luna noiembrie 2010- 257.950 lei  pentru 5775 legitimaţii

Precizăm că  din luna  Septembrie  2010 S.C.T.M.B.  METROREX S.A.  a  pus  la  dispoziţia 
călătorilor săi şi un abonament lunar în limita a 62 de călătorii, al cărui cost se ridică la suma de 
27  lei.

Având în vedere situaţia economică şi socială actuală, se impune reducerea cheltuielilor de la 
bugetul local al sectorului 6 prin achiziţionarea, începând cu anul 2011, a abonamentelor lunare de 
transport cu metroul pentru categoriile de beneficiari prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, în 
limita a 62 călătorii/lună, asigurându-i-se astfel beneficiarului un număr de 2 călătorii, zilnic, fără 
afectarea dreptului la gratuitatea transportului cu metroul, măsură cu implicaţii directe in reducerea cu 
aprox. 50% a cheltuielilor de la bugetul local (100.000 lei lunar). 

Menţionăm că la solicitarea D.G.A.S.P.C. Sector 6 de punere la dispoziţia beneficiarilor Legii 
nr. 448/2006 de  legitimaţii de transport cu metroul, constând in abonamente cu 62 călătorii,  fără 
restricţionarea numărului de luni de valabilitate a acestora (solicitare nr. D/22606/06.12.2010), 
SCTMB „Metrorex”SA a comunicat prin adresa cu nr. 1406/15.12.2010 că acest tip de abonament 
este o ofertă comercială, cu termen de valabilitate o lună de la data primei validări şi, prin urmare, 
acest titlu de transport nu poate fi încărcat pe o cartelă cu valabilitate mai mare de o lună.

Având în vedere cele de mai sus, propunem rezilierea convenţiei de colaborare încheiată cu 
SCTMB „Metrorex”SA , nr. M.05.22/2284/17.10.2008, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu nr. 
D/18981/20.10.2008.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, art. 23 
din  Legea  nr.448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.215/2001  privind  administraţia 
publică,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  propun spre aprobare  proiectul  de 
hotărâre privind pentru suportarea din bugetul local al Sectorului 6 a contravalorii gratuităţilor pentru 
transportul  în  comun  de  suprafăţă  şi  cu  metroul  pentru  beneficiarii  Legii  nr.  448/2006  privind 
protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea a acestora.

DIRECTOR GENERAL
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În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  persoanele  cu  handicap  grav  şi  accentuat  beneficiază  de 
gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de 
suprafaţă şi  cu metroul,  de aceste prevederi beneficiind şi 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  anchetei  sociale,  asistenţii  personali  ai  persoanelor  cu 
handicap grav, precum şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat. 

Sumele aferente dreptului prevăzut mai sus se asigură din bugelele locale, iar 
modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a 
consiliilor locale.

Precizăm că din luna septembrie 2010 S.C.T.M.B. METROREX S.A. a pus la 
dispoziţia călătorilor săi şi un abonament lunar în limita a 62 de călătorii, al cărui 
cost se ridică la suma de 27  lei.

Având  în  vedere  situaţia  economică  şi  socială  actuală,  se  impune  reducerea 
cheltuielilor de la bugetul local al Sectorului 6 prin achiziţionarea, începând cu anul 
2011, a abonamentelor lunare de transport cu metroul pentru categoriile de beneficiari 
prevăzute  de  Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în 
limita  a  62  călătorii/lună,  asigurându-i-se  astfel  beneficiarului  un  număr  de  2 
călătorii, zilnic, fără afectarea dreptului la gratuitatea transportului cu metroul, măsură 
cu implicaţii directe în reducerea cu aproximativ 50% a cheltuielilor de la bugetul local 
(100.000 lei lunar). 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
respectiv,  art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre pentru 
suportarea  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  a  contravalorii  gratuităţilor  pentru 
transportul în comun de suprafaţă şi cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi  promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea metodologiei de acordarea 
a acestora.



PRIMAR,
Cristian Constantin  Poteraş
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