
 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                                          

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului de bilet ce va fi folosit de beneficiarii 

 de transport public urban gratuit 

 

 

              Consiliul local Amara, judetul Ialomita; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara; 

-raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Amara; 

-prevederile HCL 24/2008 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu 

mijloace de transport în comun şi cuantumul acesteia pentru beneficiarii Legii 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din oraşul Amara; 

-prevederile HCL 38/2008 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu 

mijloace de transport în comun şi cuantumul acesteia pentru beneficiarii Legii nr.341/2004 privind 

recunoştinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice în perioada comunistă, modificat prin Legea nr.189/2000 şi Legii nr.44/1994 privind 

acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război din oraşul Amara; 

-prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local; 

-prevederile Ordinului nr.62/2007 privind aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia; 

In temeiul art. 45, alin.(1) si (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art1:-Se aprobă modelul de bilet ce va fi folosit de beneficiarii de transport urban gratuit conform  

anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2:-Biletele de călătorie pentru beneficiarii de transport urban gratuit vor fi tipărite prin grija Primăriei 

oraşului Amara,  vor fi înregistrate si gestionate ca documente cu regim special. 

Art.3:-Costurile tipăririi biletelor de călătorie vor fi suportate din bugetul local al oraşului Amara. 

Art.4 :- Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de compartimentele asistenţă socială şi stare civilă şi 

contabilitate şi resurse umane, salarizare şi va fi comunicată operatorului de transport de pe raza oraşului 

Amara. 
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Anexa nr.1  HCL nr.50/2010 

 

 

 

MODEL BILET CĂLĂTORIE GRATUITĂ 

 

 

 

 
Consiliul local Amara 

Bilet călătorie gratuită pentru:  
persoane cu handicap 

insoţitori persoane cu handicap 

beneficiari Legea nr.341/2004 

beneficiari Decret -lege nr.118/1990 
beneficiari Legea nr.44/1994 

Seria     Nr. 

Valoarea de decontare a biletului 

__________ 

Consiliul local Amara 

Bilet călătorie gratuită pentru: 
 persoane cu handicap 

insoţitori persoane cu handicap 

beneficiari Legea nr.341/2004 

beneficiari Decret -lege nr.118/1990 
beneficiari Legea nr.44/1994 

Seria     Nr. 

Valoarea de decontare a biletului 

____________ 

Loc stampila 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

OPRIŞ STELA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


