
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de 
elaborare a proiectelor unor acte normative 

din data de 28.09.2022 
         

       Astăzi, 28 septembrie 2022, Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea 
procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act 
normativ:  

 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de  acordare a gratuității la 
transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru 

beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

         Documentația aferentă proiectului de hotărâre poate fi consultat pe site-ul  Primăriei, 
prima pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea  -  Informare asupra proiectelor de 
hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 
 
  Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratura instituției.   
 

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, 
la sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr. 1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare 
de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data 
publicării anunțului, luni - joi între orele 8,00-16,00, vineri  8,00-14,00. 
 
   Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea 
metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în 
municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare”. 
 

Propunerile pot fi transmise și electronic la adresa de e – mail: primaria@primariabt.ro  
 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial 
Local - linkul primariabt.ro la pct. 3 secţiunea Informare asupra proiectelor de hotărâri aflate în 
dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică  și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate va fi justificată în scris.   
 

Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.  
 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 
Aparatul Consiliului Local – telefon: 0372316708, e-mail primaria@primariabt.ro  

 
Primar, 

Cosmin Ionuț Andrei 

mailto:primaria@primariabt.ro
mailto:primaria@primariabt.ro


ROMÂNIA 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

MUNICIPIUL BOTOȘANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 

privind aprobarea metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban de 
călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 
 analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de  
acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani 
pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 văzând raportul de specialitate comun al Directiei Economice, Direcției Edilitare și 
Direcției de Asistență Socială Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local,  
            în baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și 
Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările și completările ulterioare,  
  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
   

Art.1 Metodologia de  acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu 
mijloace de transport în comun de suprafață în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți 
la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021, se modifică şi se completează după cum urmează: 

(1) Articolul 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 se 
modifică, se completează și va avea următorul conținut: 

„Art. 3 (1) S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și S.C. Microbuzul S.R.L. Botoșani vor 
asigura tipărirea a trei tipuri de abonamente, după cum urmează: 

- pentru persoana cu handicap grav sau accentuat; 
- pentru însoțitor persoană cu handicap (care va avea mențiunea „Valabil în prezența 
persoanei cu handicap”); 
- pentru asistent personal și asistent personal profesionist. 
(2) Costul tipăririi acestora intră în prețul abonamentului. S.C. ELTRANS S.A și S.C. 

Microbuzul S.R.L. vor asigura necesarul de abonamente pentru Direcția de Asistență Socială 
Botoșani pe bază de comandă, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.” 

 
(2) Aliniatele  (3) și (4) ale art. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 

75/2021 se modifică, se completează și vor avea următorul conținut: 
„Art. 4. (3) Direcția de Asistență Socială Botoșani comunică lunar, până pe data de 10 a 

fiecărei luni, către S.C.ELTRANS S.A. și S.C. Microbuzul S.R.L., numărul de abonamente 
eliberate și câte 1 exemplar din lista nominală corespunzătoare. 



(4) S.C. ELTRANS S.A. și S.C. Microbuzul S.R.L. emit către Direcția de Asistență 
Socială Botoșani factura iar decontarea lunară a contravalorii abonamentelor se face conform 
dispoziției Primarului.” 
 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 rămân în vigoare 
nemodificate.  

 
Art. 3 Procedura de eliberare a abonamentelor pentru persoanele prevăzute la art. 23 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, aprobată conform frazelor finale 
a literei e) a art.1 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 307 din 28 iulie 2022 se abrogă. 

 
Art. 4 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, Direcția 

de Asistență Socială a municipiului Botoșani, S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și S. C. 
Microbuzul S.R.L. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
                                                                                     

           INIȚIATOR,                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                                                                                                         
       Primar,                             Secretar general,  
       Cosmin Ionuț Andrei                Ioan Apostu 

  



Nr. INT 5721 din 27.09.2022 
 
           APROB, 
            Primar, 
         Cosmin Ionut Andrei 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani 
nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban 
de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare 
 

 În evidența D.A.S. Botoșani exista aproximativ 500 persoane din categoria persoanelor 
cu handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali care beneficiază de gratuitate la 
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, asigurat de SC ELTRANS SA 
Botoșani. 
 Având în vedere principiile care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu handicap prevăzute la art.3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv prevenirea şi combaterea discriminării, egalizarea şanselor, solidaritatea 
socială, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale 
cu ale tuturor celorlalţi membri ai societăţii, cu respectarea nevoilor specifice persoanelor cu 
handicap, precum și faptul că pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Botoșani 
mai există un operator de transport persoane licențiat, este necesară modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 pentru a asigura accesul nediscriminatoriu al 
persoanelor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 448/2006 la oricare din operatorii de transport, în 
funcție de opțiunea acestora. 
 Prin hotărâri ale Consiliului Local Botoșani se va stabili valoarea abonamentelor gratuite  
pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 În acest sens, având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se impune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul 
public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 
23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate, vă rugăm analizați și să aprobați supunerea spre 
dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de 
hotărâre în forma prezentată.  
 
 

Administrator public,          Director economic,  
                                  Mircea Magdalena                   Mirela Gheorghiță 
 
 
Direcția Edilitare,     Direcția de Asistență Socială Botoșani, 
Bogdan Bețenchi      Dorin Gabriel Burlacu  

 



 
 

Nr. INT 5712 din 27.09.2022                                                                                        
        
           Aprobat,                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          Primar, 
                                                                                                                     Cosmin Ionuț Andrei 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani 
nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban 
de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 
 
 

 În evidența D.A.S. Botoșani există aproximativ 500 persoane din categoria persoanelor 
cu handicap grav și accentuat, însoțitorii și asistenții personali care beneficiază de gratuitate la 
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, asigurat de SC ELTRANS SA 
Botoșani. 
 Având în vedere principiile care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor 
persoanelor cu handicap prevăzute la art. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv prevenirea şi combaterea discriminării, egalizarea şanselor, solidaritatea 
socială, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii egale 
cu ale tuturor celorlalţi membri ai societăţii, cu respectarea nevoilor specifice persoanelor cu 
handicap, precum și faptul că pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale municipiul Botoșani 
mai există un operator de transport persoane licențiat, este necesară modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 pentru a asigura accesul nediscriminatoriu al 
persoanelor prevăzute la art. 23 din Legea nr. 448/2006 la oricare din operatorii de transport, în 
funcție de opțiunea acestora. 
 Prin hotărâri ale Consiliului Local Botoșani se va stabili valoarea abonamentelor gratuite  
pentru persoanele prevăzute la art.23 alin.(1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 În acest sens, având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se 
stabilească metodologia acordării gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în 
comun de suprafață beneficiarilor prevăzuți de art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  
 Având în vedere cele prezentate, vă rugăm analizați și dispuneți aprobarea Proiectului de 
Hotărâre în forma prezentată în anexa la prezentul raport de specialitate.  
 
 

 Administrator public,         Director economic,  
                              Mircea Magdalena            Mirela Gheorghiță 
 
 
Direcția Edilitare,     Direcția de Asistență Socială Botoșani, 
Bogdan Bețenchi      Dorin Gabriel Burlacu  



    
     
 

Anexă la Raportul de specialitate nr. INT 5712 din 27.09.2022 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 

privind aprobarea metodologiei de  acordare a gratuității la transportul public urban de 
călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din 

Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare 

 
      

 Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de  
acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani 
pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Articolul 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 se 
modifică, se completează și va avea următorul conținut: 

„Art. 3 (1). S.C. ELTRANS S.A. Botoșani și S.C. Microbuzul S.R.L. Botoșani vor 
asigura tipărirea a trei tipuri de abonamente, după cum urmează: 

- pentru persoana cu handicap grav sau accentuat 
- pentru însoțitor persoana cu handicap (care va avea mențiunea „Valabil în prezența 

persoanei cu handicap”) 
- pentru asistent personal și asistent personal profesionist. 
(2) Costul tipăririi acestora intră în prețul abonamentului. S.C. ELTRANS S.A și S.C. 

Microbuzul S.R.L. vor asigura necesarul de abonamente pentru Direcția de Asistență Socială 
Botoșani pe bază de comandă, în termen de 10 zile de la primirea acesteia.” 

(2) Aliniatele  (3) și (4) ale art.4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 
75/2021 se modifică, se completează și vor avea următorul conținut: 

„Art. 4 (3) Direcția de Asistență Socială Botoșani comunică lunar, până pe data de 10 a 
fiecărei luni, către S.C. ELTRANS S.A. și S.C. Microbuzul S.R.L., numărul de abonamente 
eliberate și câte 1 exemplar din lista nominală corespunzătoare. 

(4) S.C. ELTRANS S.A. și S.C. Microbuzul S.R.L. emit către Direcția de Asistență 
Socială Botoșani factura iar decontarea lunară a contravalorii abonamentelor se face conform 
dispoziției Primarului.” 

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2021 rămân în vigoare 
nemodificate.  

3. Procedura de eliberare a abonamentelor pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1) 
și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu completările şi modificările ulterioare, aprobată conform frazelor finale 
a literei e) a art.1 din  Hotărârea Consiliului Local nr. 307 din 28 iulie 2022 se abrogă. 

 
Administrator public,          Director economic,  

                              Mircea Magdalena                        Mirela Gheorghiță 
 
 
Direcția Edilitare,     Direcția de Asistență Socială Botoșani, 
Bogdan Bețenchi      Dorin Gabriel Burlacu  
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