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Priveste: acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de
calatori in municipiul Alexandria

In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, sistemul national de
asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de
autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru
prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera
marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.
Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau complementar sistemelor de
asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta sociala si sistemul de servicii
sociale.
Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are ca scop dezvoltarea capacitatilor
individuale pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de
coeziune si incluziune sociala.
Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale isi asuma responsabilitatea de
realizare a masurilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala. Beneficiile de
asistenta sociala reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viata,
sustinerii familiei si copilului, promovarii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a
drepturilor si libertatilor fundamentale.

In conformitate cu prevederile legale, beneficiile de asistenta sociala se acorda pentru anumite
categorii de beneficiari pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala si pot
cuprinde facilitati pentru utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si
informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.

In prezent conform HCL nr. 97/28.03.2018 sunt acordate facilitati unor categorii de
persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria. La nivelul
municipiului Alexandria beneficiaza de accesul gratuit pe mijloacele de transport urmatoarele
categorii de persoane: veteranii si vaduvele de razboi, luptatorii pentru Victoria Revolutiei din
Decembrie 1989, copiii cu handicap accentuat, copiii cu handicap grav, adultii cu handicap
accentuat, adultii cu handicap grav, asistentii personali ai persoanelor cu handicap, persoanele
persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si
cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, pensionarii in raport cu plafonul pensiei,
iar cuantumul pensiei pana la care acestia pot beneficia de gratuitate este stabilit la valoarea
punctului de pensie aprobat conform prevederilor legale in vigoare, elevii din clasele I-VIII care
domiciliaza in cartierul de blocuri A.N.L. situat in str. Sos. Turnu Magurele, mun. Alexandria,
cartierul de blocuri A.N.L. situat in str. Dunarii, mun. Alexandria si cartierul de case din
vecinatate si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria,
personalul propriu din cadrul D.A.S. Alexandria, care indeplineste activitati de ingrijire la
domiciliul persoanelor varstnice, elevii grupului Scolar Tehnic Alexandria cu domiciliul sau
resedinta in municipiul Alexandria si prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in
municipiul Alexandria in baza tabelelor lunare emise de conducerea Cabinetului de medicina
scolara stomatologioca din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Alexandria.

Conform H.C.L. nr. 188/27.06.2018 s-a aprobat infiintarea Serviciului Comunitar de Transport
Public Local de persoane in municipiul Alexandria, serviciu cu personalitate juridica in subordinea
Consiliului Local al municipiului Alexandria, care are ca scop asigurarea transportului de persoane prin
curse regulate pentru populatia municipiului.
In prezent beneficiaza de transport gratuit elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in cartierul de
blocuri A.N.L. situat in str. Sos. Turnu Magurele, mun. Alexandria, cartierul de blocuri A.N.L. situat in
strada Dunarii, municipiul Alexandria si cartierul de case din vecinatate, cartiere aflate in partea de vest
a municipiului Alexandria, denumita zona PECO .
Avand in vedere ca in zona PECO, sunt locuinte aflate in vecinatatea celor mentionate mai sus,
s-au primit solicitari si din partea parintilor care isi au domiciliul in aceste locuinte si ai caror copii sunt
elevi la unitatile de invatamant pe raza municipiului Alexandria, pentru a putea beneficia de transport
gratuit.
Pentru acordarea de gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori, in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, consideram ca este necesar aprobarea de facilitati

pentru utilizarea gratuita a mijloacelor de transport public local pentru elevii din clasele I-VIII care
domiciliaza in zona PECO si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului
Alexandria.
Fata de cele prezentate mai sus, propunem intocmirea unui proiect de hotarare care sa fie supus
spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.
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