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HOTĂRÂREA NR.303 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a 

subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport public local, precum și stabilirea categoriilor de 

persoane beneficiare, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.182/04.06.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.30386/04.06.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.31797/11.06.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a subvențiilor de la bugetul 

local pentru serviciul de transport public local, precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.C.L. nr.253/07.11.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind 

reglementarea modului de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport public local, 

precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare; 

• Prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

 

   În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și 

art.243 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a 

subvențiilor de la bugetul local pentru serviciul de transport public local, precum și stabilirea categoriilor de persoane 

beneficiare, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:  

  

“Art.1 Acordarea de subvenție la transportul public local de călători pentru următoarele categorii de 

persoane, începând cu data de 01.01.2015: 

 A. Pensionarii care au un venit net lunar de până la 1000 lei/lună, persoanele fără venit în vârstă de peste 

60 ani, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și asistenții personali ai acestora, vor primi lunar, 

prin grija serviciilor/compartimentelor de specialitate împuternicite de primar, un număr maxim de 10 legitimații 

de călătorie individuale (bilete) pentru transportul public local de persoane. 

 B. Elevii, cadrele didactice precum și personalul auxiliar cu domiciliul la mai mult de o stație de unitatea 

de învățământ de care aparțin, vor primi lunar, prin grija angajaților serviciilor/compartimentelor de specialitate 

împuterniciți de primar, un număr maxim de 44 legitimații de călătorie individuale (bilete) pentru transportul 

public local de persoane, necesare deplasării acestora la și de la instituțiile de învățământ. 

 C. Însoțitorii preșcolarilor și ai copiilor înscriși la creșe cu un venit pe membru de familie mai mic de 800 

lei/lună vor primi lunar, prin grija angajaților serviciilor/compartimentelor de specialitate împuterniciți de primar, 

un număr maxim de 44 legitimații de călătorie individuale (bilete) pentru transportul public local de persoane; 

acestea nu vor putea fi folosite decât în prezența persoanei însoțite. 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat precum și asistenții personali ai acestora, cu domiciliul în alte 

localități vor beneficia de subvenție în aceleași condiții. 

Reprezentanții Direcției Asistență Socială efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea și 

verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în funcție de tipul și natura beneficiului de asistență socială; 

acestea vor fi efectuate în urma oricărei sesizări, scrise sau telefonice, precum și în alte împrejurări care ar putea 

duce la schimbarea condițiilor de acordare.   

Scopul efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitantului este preluarea informațiilor specifice în 

funcție de cazul analizat și confruntarea datelor înscrise în cererea depusă de solicitant, precum și alte situații 

care ar putea duce la acordarea/neacordarea beneficiului social.   
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Solicitantul beneficiului de asistență socială este obligat să dețină un document de identitate valabil și să 

locuiască permanent pe raza teritorială a municipiului Mangalia. 

În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor de acordare, “încetarea dreptului se face începând 

cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate” conform prevederilor art.18 

alin.(4) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale.  

În cazul încetării acordării beneficiului social, titularul poate fi repus în drepturi prin întocmirea unui 

nou dosar, beneficiul social abordându-se cu luna următoare depunerii dosarului”. 

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.300/23.12.2014 privind reglementarea modului de acordare a subvențiilor de 

la bugetul local pentru serviciul de transport public local, precum și stabilirea categoriilor de persoane beneficiare, 

cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 

Art.3 Se mandatează Direcția Asistență Socială Mangalia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Mangalia, pentru ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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