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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea reducerii de 50% la abonament, pentru o lună, pe mijloacele de transport in
comun, pentru donatorii de sânge cu domiciliullloc de muncă În municipiul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel F1utur privind acordarea reducerii de
50% la abonament, pentru o lună, pe mijloacele de transport În comun, pentru donatorii de sânge cu
domiciliul/loc de muncă în municipiul Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Directiei Economice şi Direcţiei Edilitare, precum şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispozitiilor art.!1 Iit.c) şi art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României
nr.136412006 pentru aprobarea drepturilor şi obligatiilor donatorilor de sânge, art.42 din Legea
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei
Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport
rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată, art. 15 şi art. 17 din Normele 
cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane aprobate prin Ordinul nr. 27212007 emis de Preşedintele Autorităţii Nationale de
Reglementare de Utilităţi Publice, coroborate cu cele ale art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. 6 Iit. a) pct. 3 şi
pct. 14 din Legea nr. 21512001, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare"
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le
ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea reducerii de 50% la abonament, pentru o lună pe mijloacele de transport în
comun cu tramvaiul, respectiv cu autobuzul, pentru donatorii de sânge cu domiciliullloc de muncă în
municipiul Botoşani.
Art, 2 Plata facilităţii de 50% din costul abonamentului pentru donatorii de sânge se va efectua către
operatorul serviciului public de transport În comun cu tramvaiul, respectiv cu autobuzul, din bugetul
local al Municipiului Botoşani, pe bază de document justificativ eliberat de Centrul de Transfuzie
Sanguină Botoşani.

Art.3 În conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 97/1999, republicată,
operatorii serviciilor publice de transport public local de persoane din municipiul Botoşani S.C.
,,ELTRANS" S.A. Botoşani (pentru transportul cu tramvaie) şi S.C. "MICROBUZUL" S.R.L.
Botoşani (pentru transportul cu autobuze) vor colabora, vor constitui şi îşi vor corobora băncile de date
cu privire la donatorii de sânge care beneficiază de facilităţi la căLătoriile cu mijloacele de transport în
comun, astfel Încât fiecare donator de sânge să beneficieze de o singură facilitate.

Art.4 Primarul municipiului Botoşani prin serviciile aparatului de specialitate, S.C. MICROBUZUL
S.R.L. Botoşani, S.C. "ELTRANS" S.A. Botoşani şi Centrul de Transfuzie Sanguină Botoşani, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Referat privind necesitatea aprobării
proiectului de hotărâre pentru acordarea reducerii de 50% la abonament, pentru o lună, pe mijloacele
de transport în comun, pentru donarorii de sânge cu domiciliul/loc de muncă în municipiul Botoşani

Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, are ca obiect şi organizarea de
către autorităţile administraţiei publice locale a serviciului de transport public local de persoane cu
respectarea unor principii, printre care şi protectia categoriilor sociale defavorizate, prin
compensarea costului transportului de la bugetul local. In conditiile în care în transportul public local
se acordă facilităţi de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul respectiv se
consideră serviciu public subvenţionat de transport.
La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere prevederile Ordonanţei nr. 97/1999
republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern
şi de transport pe căile navigabile interioare, care defineşte serviciul public subvenţionat de transport
ca fiind acel transport public care necesită subvenţii bugetare, pe care operatorul de transport este
obligat să îl efectueze, în condiţiile impuse de autorităţile competente, chiar dacă acesta ar avea
efecte economice negative asupra activităţii sale, pe perioada efectuării serviciului public
subvenţionat contractat cât şi prin suma alocată prin bugetul Primăriei Municipiului Botoşani, pe
capitolul "Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de tarif'.
În vederea asigurării reglementărilor locale pe linia subvenţionării transportului în comun al
donatorilor de sânge, propunem a se aproba proiectul de hotărâre înaintat.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
pentru proiectul de hotărâre privind acordarea reducerii de 50% la abonament. pentru o lună, pe
mijloacele de transport în comun, pentru donatorii de sânge cu domiciliul/loc de muncă în
municipiul Botoşani
Prin adresa înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Botoşani sub nr. 24805 din
20.10.2015 şi 174/23.03.2016, Centrul de Transfuzie Sanguină Botoşani, solicită acordarea reducerii
de 50% a preţului abonamentului, pentru o lună, pe mijloacele de transport în comun din municipiu,
pentru donatorii de sânge cu domiciliul/loc de muncă în municipiul Botoşani.
Art. 11, Iit. c) din Hotărârea Guvernului României nr.136412006. pentru aprobarea drepturilor
şi obligaţiilor donatorilor de sânge , prevede ca "donatorul de sânge are dreptul să primească, la
cerere, pentru fiecare donare ,decontarea cheltuielilor de transport în comun 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; în cazul În care donarea se face la instituţia de
profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea În care este angajat, donatorul are dreptul
la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare,
pentru o perioadă de o lună."
Conform art. 13, alin. 3) din Hotărârea de mai sus, cheltuielile care rezultă din aplicarea
prevederilor l!I'LH lit. c) se suportă din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil
cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul.
Având în vedere adresa Ministerului de Finanţe Publice nr. 473377/08.09.2014 ataşată
solicitării Centrului de Transfuzie Sanguină Botoşani, în care se precizează că decontarea
cheltuielilor de transport ale donatorilor de sânge se va face direct de primării în baza actelor
justificative emise de centrele de transfuzii, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
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În conformitate cu prevederile art.? din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, vă

transmitem,

alăturat,

pentru publicare,

anunţul

referitor la

iniţierea următorului

proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind acordarea reducerii de 50% la abonament, pentru o lună, pe mijloacele
de transport În comun, pentru donatorii de sânge cu domiciliull/oc de muncă În municipiul Botoşani

De asemenea,

vă

transmitem în format electronic, textul complet al proiectului

de

hotărâre

cu

documentaţia aferentă.

Plata se va face din contul nostru nr.R037TREZIl624510220XXXXX, deschis la Trezoreria
Municipiului Botoşani.

Primar,

Secretar,

Ioan Apostu

Red. BV- 2 EX.

ANUNŢ

În conformitate cu dispozitiile act. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În
administraţia publică

se aduce la

şi urmează

aprobării

a fi supus

cunoştinţă publică următorul

proiect de act normativ, care a fost

Consiliului Local al municipiului

iniţiat

Botoşani:

Proiect de hotărâre privind acordarea reducerii de 50% la abonament, pentru o lună, pe
mijloacele de transport În comun, pentru donatorii de sânge cu domiciliuVloc de muncă În municipiul
Botoşani

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune În scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre
documentaţia aferentă,

sediul

Primăriei,

str.

susmenţionat

la Aparatul permanent al Consiliului Local,

Revoluţiei

nr.1,camera 104.

Primar,
Yr'l~li>.rel Flutur

ale

cărui conţinut

până

ÎI prezentăm cu

la data de 28.04.2017, În

