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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. 

 

 

 

                                                                                     

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

       Consilier,        Secretar general,  

Ada Alexandrina Macovei                                              Ioan Apostu 

 

 

 

 

 

Botoșani, 28 noiembrie 2022 

Nr. 537  

 

 


