
ROMANIA
 
JUDETUL BOTOSANI
 

MUNICIPIUL BOTOSANI
 
CONSILIUL LOCAL
 

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
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

analizând propunerile domnului primar Cătălin Mugurel Flutur 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 Direcţiei Economice şi Direcţiei Edilitare, precum şi 

raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
în baza dispoziţiilor art.l l Iit.c) şi art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului României 

nr.I364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, art.42 din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 9212007, 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 Naţionale de 
Reglementare de Utilităţi Publice, coroborate cu cele ale art, 36 alin. (2) Iit. d) şi alin. 6 Iit. a) pct. 3 şi 

pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completări le ulterioare, 
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.l23 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările 

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 domiciliul/loc de muncă In 
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 dispoziţiile art, 3 alin. (3) din Ordonanţa 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. "MICROB UZUL" 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. 



ArtA 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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