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MUNICIPIUL BRAD         
   CONSILIUL LOCAL                       
              
                    

                    H O T Ă R Â R E A  NR. 146/2007* 
                     privind aprobarea modalităŃii de acordare a gratuităŃii transportului urban 

cu mijloace de transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru persoanele  
cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii  personali ai acestora 

  
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune  aprobarea modalităŃii de acordare a gratuităŃii transportului urban cu mijloace de transport în 
comun şi a cuantumului acesteia  pentru persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii  personali ai 
acestora la solicitarea Serviciului public de asistenŃă socială din subordinea Consiliului local al 
municipiului Brad în baza referatului nr. 15884/12.12.2007. 

În conformitate cu  prevederile art.21 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată.  

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

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  
 

 
Art. 1 – Se aprobă modalitatea de acordare a gratuităŃii transportului local cu mijloace de 

transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru persoanele cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii 
personali ai acestora, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 2 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,    

  -  Serviciului public de asistenŃă socială 
 
 
BRAD, 20.12. 2007  
 
 
                                                                
       PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR              
                           
                                 Epure  Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   
 



 
       ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.146/2007 
 
 
 
 

Modalitatea de acordare a gratuităŃii transportului urban cu mijloace 
           de transport în comun şi a cuantumului acesteia pentru persoanele 
                       cu handicap, însoŃitorii şi asistenŃii  personali ai acestora 

  
 
   
 Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
modificată şi completată, au dreptul la gratuitatea transportului local cu mijloace de transport în comun 
următoarele categorii de persoane: 
 - persoanele cu handicap grav şi accentuat 
 - însoŃitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenŃa acestora 
 - însoŃitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenŃa acestora 
 - însoŃitorii adulŃilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenŃa acestora pe baza unei 
anchete sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al Primăriei în 
a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinŃa  persoana cu handicap  
 Categoriile de persoane care sunt luate în evidenŃa Serviciului de asistenŃă socială din subordinea 
Consiliului local Brad şi doresc să călătorească cu  mijloacele de transport în comun, vor beneficia de 
aceste gratuităŃi la solicitare începând cu anul 2008. 
 Transportul urban cu mijloace de transport în comun se va efectua în baza unor legitimaŃii 
eliberate de către DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului al judeŃului Hunedoara, la 
solicitarea categoriilor de persoane prevăzute mai sus. 

Dosarul pentru obŃinerea biletelor de călătorie se va depune la Serviciul Public de AsistenŃă 
Socială şi va cuprinde  următoarele  acte justificative:   
 - cerere pentru eliberarea biletelor de călătorie  pentru transportul urban cu mijloace de transport 
în comun 
 - copia actului de identitate  
 - copia certificatului medical de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulŃi şi Comisia pentru protecŃia copilului Hunedoara 
 - ancheta socială întocmită de către Serviciul de asistenŃă socială din subordinea Consiliului local 
al municipiului Brad  
 Costul legitimaŃiilor se suportă din bugetul judeŃului Hunedoara, iar sumele aferente 
transportului local cu mijloace de transport în comun pentru persoanele susmenŃionate se asigură din 
bugetul municipiului Brad, în limita sumei de 50 lei/persoană/lună exprimată prin bilete de călătorie.  
 Se vor acorda câte 25 mii lei/lună din bugetul municipiului Brad pentru transportul în comun 
pentru toate categoriile de persoane prevăzute mai sus începând cu anul 2008, pe perioada valabilităŃii 
Certificatului de încadrare în grad de handicap. 
 
 
   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                  Contrasemnează                                    
Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR               
                          
                     Epure  Agnes              

 


