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HOTĂRÂREA NR.40 
din 29 Martie 2012 

privind aprobarea Convenţiei Nr.1/2012 privind acordarea şi decontarea gratuităţilor 
transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă, cu excepţia liniilor 

Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, precum şi a listei 
) beneficiarilor de permise gratuite din oraşul Buftea 

Având în vedJre: 
• Adresa nr. SP 27553/19.03.2012 a Regiei Autonome de Transport Bucureşti, 

înregistrată la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială sub nr. 474/26.03.2012; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială ; 
• în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare, 
• Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului 

urban cu mijloace de transport În comun de suprafata sau cu metroul si interurban, 
precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap 
accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau Însotitorii acestora, aprobate 
prin Ordinul nr. 290160912003. 

• Ordinul nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru 
transportul urban cu mijloace de transport În comun de suprafaţă pentru persoanele cu 
handicap şi modelul acesteia; 

• Avizul Comisiei pentru muncă, familie, tineret, protecţie socială şi protecţia 

copilului, si al comisiei buget finanţe; 
In temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit.d), ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă CONVENŢIA nr. 112012 privind acordarea şi decontarea 
gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă, cu 
excepţia liniilor expres şi a celor speciale, pentru perioada 01.03.2012-01 .03.2013, 
pentru beneficiarii prevăzuţi de Legea nr. 448/2006 respectiv persoane cu handicap 
accentuat si grav, precum şi pentru asistenţii personali sau insotitorii acestora,conform 
Anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

Art. 2. - Se aprobă lista cu beneficiarii de permise gratuite prevăzuţi de Legea 
448/2006, respectiv persoane cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru as istenţii 



personali sau însotitorii acestora, prevăzută în Anexa nr.2 parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art. 3. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea domnul Ion Stoica, pentru 
semnarea Convenţiei, prevăzută la art.1, privind acordarea şi decontarea gratuităţilor 
transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă , cu excepţia liniilor 
Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov, Direcţiei de Asistenţă Socială, Regiei Autonome de Transport Bucureşti 

DU MI 

Nr.40 
din 29 Martie 2012 

) 

1 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei Nr.112012 privind acordarea şi 
decontarea gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de 
suprafaţă, cu excepţia liniilor Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 

44812006,precum şi a listei beneficiarilor de permise gratuite 

Având în vedere: 

- raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se solicită 

aprobarea de către Consiliul Local Buftea a Convenţiei nr.1/2012 privind acordarea şi 

decontarea gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de 

suprafaţă , cu excepţia liniilor expres şi a celor speciale, pentru perioada 01 .03.2012-

01 .03.2013, beneficiarilor prevăzuţi de Legea nr. 448/2006 şi ai Ordinului 62/2007, 

respectiv persoane cu handicap, perso~ne cu handicap şi însoţi torii acestora, asistenţi 

personali conform listei - :, 

-Adresa nr. S.P. 27553/19.03.2012 a Regiei Autonome de Transport Bucureşti , 

înregistrată la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială sub nr. 474/26.03.2012; 

- Lista cu beneficiarii de legitimatii gratuite întocmită de Directia de Asistenţa 

Sociala Buftea. 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi 

completarile ulterioare, precum şi Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind 

modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport În 

comun de suprafata sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea 

cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum 

si pentru asistentii personali sau Însotitorii acestora, aprobate prin Ordinul nr. 

290160912003, Ordinul nr. 62/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia 

pentru transportul urban cu mijloace de transport În comun de suprafaţă pentru 

persoanele cu handicap şi modelul acesteia, Consiliul local aproba lista beneficiarilor 

de legitimaţii gratuite, astfel că propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată . 



RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea listei 
beneficiarilor de permise gratuite pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun de suprafată , pentru persoanele 
cu handicap accentuat sau grav şi pentru asistenţii personali ai 
acestora de pe raza oraşului Buftea şi aprobarea convenţiei privind 
acordarea şi decontarea gratuităţilor transportului 

Potrivit prevederilor Legii nr .448 1 2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, persoanele 
cu handicap grav si accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile 
de transport urban cu mijloacele de transpmt în comun de suprafata şi 

cu metroul, precum şi cele prevăzute de art 23, alin (2)., cât şi a adresei 
înregistrată la Direcţia Asistenţă Socială sub Nr. 474/26.03.2012 a RATB 
prin care se soli cită semnarea Convenţiei nr. 1/2012 privind acordarea şi 

decontarea gratuităţilor pe transportul preorăşenesc şi urban. 
In conformitate cu prevederile att .23, alin. (1)- (4) si (5) din Legea 

nr 448 1 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, privind modalitatea de acordare a gratuitătii 

transpmtului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafată sau 
cu metroul ş i pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităti pentru 
persoanele cu handicap accentuat sau grav şi pentru asistenţii personali 
ai acestora , consiliile locale aprobă lista beneficiarilor de legitimaţii 
gratuite pentru transpmtul urban cu mijloace de transport în comun pentru 
persoanele cu handicap accentuat sau grav şi pentru asistenţii personali ai 
acestora. 

Lista a fost întocmită conform prevederilor legale de către Direcţia 

Asistentă Socială a Consiliului Local Buftea. 
Fată de cele mentionate, supun analizei dvs. Convenţia nr. 1/2012 

cât ş i tabelul anexă privind persoanele beneficiare de legitimaţii RA TB şi 

propun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentă . 

DIRECTOR, 
' ~ -~·. '·~ 

TA TULICA VI O Rid ·''. 

D.S.M./2ex.-

REFERENT 

DURLA SIMONA Jl..i:A 



Intre: 

CONVENTIE 
NR. 1 12012 
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Regia Autonoma de Transport Bucuresti,cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. l, sector 1, 
telefon 021.30. 74.218, fax 021.311.26. 75, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/46/1991, cod 
fiscal nr. 1589886, cont nr.R074 RNCB 0074003698560001, deschis la B.C.R.-sector 3, reprezentata 
legal prin Director General ing.VIOREL POPESCU si Director Economic ee. VIRGIL CHIRU, 

Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov,in calitate de emitent reprezentata prin 
Director executiv,ADRIAN DUMITRESCU si Director executiv adjunct ANABELLA GATE 

Si 
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s-a incheiat prezenta conventie avand ca obiect asigurarea gratuitatilor transp011ului urban pe mijloacele 
de transpOii in comun de suprafata, cu exceptia linilor expres si a celor speciale,pentru perioada 
O 1.03.2012 - O 1.03.20 l3,beneficiarilor prevazuti de Legea 448/2006 si ai Ordinului 62/2007, respectiv 
persoane cu handicap,persoanc cu handicap si insotitorii acestora, asistenti personali si asistenti 
personali profesionisti. 
CAPITOLUL! 
OBIECTUL CONVENTIEI 

ARTICOLUL l.D.G.A.S.P.C.Ilfov va emite beneficiarilor prevazuti de Legea 448/2006 legitimatii 
pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata,pentru a putea circula gratuit / 
pe intreg teritoriul tarii . 

CAPITOLUL II 
OBLIGATIILE PARTILOR 

A. OBLIGATIILE R.A.T.B.-R.A. 
ARTICOLUL 2 (1) R.A.T.B.-R.A.va factura lunar contravaloarea legitimatiilor pentru transportul 
urban pana in a 5-a zi a lunii curente pentru luna precedenta,in baza situatiei nominale transmisa de 
D.G.A.S.P.C. Ilfov,pentru fiecare comuna/oras.Tariful care se va aplica va fi cel avizat si aprobat de 
Consiliul General al Municipiului Bucuresti,echivalent al unui abonament general lunar pe toate liniile 
in Bucuresti. 

ARTICOLUL 3. R.A.T.B. R. A. va cornunica,in scris, in te1111en de 5(cinci) zile orice majorare 
/modificare de tarif de la data aprobarii acestuia. 



B.OBLIGATIILE DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
ILFOV. 

ARTICOLUL4.(1) Sarcina emiterii legitimatiilor de calatorie revine D.G.A.S.P.C.Ilfov.Legitimatiile de 
calatorie nominale vor fi eliberate pe perioada de \·a]abilitate a documentului de incadrare in grad de 
handicap,a contractului individual de munca al asistentului personal si al asistentului profesionist si vor 
fi insolite obligatoriu de actul de identitate in original. 

(2)Costurile tiparirii si emiterii legitimatiilor se supm1a de catre D.G.A.S.P.C. Ilfov,care va pune Ia 
dispozitia Consiliului local si la dispozitia R.A.T.B.modelul legitimatiei,original si duplicat,pentru a fi 
transmisa organelor de control ale regiei in scopul verificarii si recunoasterii acestui document. 

(3)D.G.A.S.P.C.Ilfov va informa persoanele cu handicap asupra obligativitatii insotitorului de a calatori 
numai in prezenta titularului.In caz contrar,insotitorii care vor fi depistati de organele de control ale 
regiei ca utilizeaza legitimatia de calatorie in mod individual vor fi sanctionati contraventional si vor 
suporta plata amenzii, conform prevederilor H.C.G.M.B.m.l56/2001 ,cu modificarile si completmile 
ulterioare. 

(4)D.G.A.S.P.C.Ilfov va transmite lunar la R.A.T.B.,in prima zi lucratoare,situatia nominala in forma 
tiparita si in sistem electronic pentru persoanele care au beneficiat de legitimatii,defalcata pe 
comunaioras,in care se vor specifica: 

!.Numarul curent 
2.Numele si prenumele beneficiarului 
3.Seria cm1ii de identitate 
4.Codul numeric personal 
5.Data eliberarii legitimatiei de calatorie 

6.Data expirarii legitimatiei de calatorie 
7.Numarullegitimatiei de calatorie 

8.Calitatea beneficiarului( cu insotitor/fara insotitor) 
(S)D.G.A.S.P.C.Ilfov va transmite lunar si la Consiliul local situatia nominala transmisa la R.A.T.B.in 

prima zi lucratoare,in formatul prevazut la articolul 4,alineatul 4. 

C. OBLIGA TII LE CONSILIULUI LOCAL 

ARTICOLULS. 
(1) Consiliul Local al comunei/orasului va avea obligatia de a achita contravaloarea unui abonament 
general lunar pe toate liniile din Bucuresti,pentru toate categoriile de beneficiari prevazuti de legislatie si 
contravaloarea a doua abonamente pentru persoanele care beneficiaza de insotitor. 

(2)Consiliul Local al comunei/orasului va avea obligatia de a achita plata facturilor emise de R.A.T.B.in 
petioada 24-31 ale fiecarei luni,pentru toate legitimatiile de calatorie emise de D.G.A.S.P.C. Ilfov.Plata 
se va efectua prin ordin de p1ata,in contul R.A.T.B.-R.A. R.O. 63TREZ 700005069xxx000486 deschis 
la D.T.C.P.M.B. 

(3)Facturile lunare se vor transmite de catre R.A.T.B. R.A. la Consiliul local al comunei/orasului insoti te 
de situatia nominala lunara transmisa de D.G.A.S.P.C.Ilfov si in baza careia s-au introdus la plata 
legitimatiile de calatorie. 

1 
(4)Pentm intarzierca platii ,Consiliul Local al comunei/orasului va supot1a penalitati de 0,15% pe zi) 
calculate la valoarea neachitata. 



Penalitatile pot depasi cuantumul sumei asupra careia au fost calculate. 

CAPITOLUL III. INCETAREA CONVENTIEI 

ARTICOLUL6.Nerespectarea de catre cel putin una dintre pani a obligatiilor asumate prin prezenta 
conventie,da dreptul partii/pattilor prejudiciate sa considere conventi a rezi liata de plin drept,fara 
interventia unei instante judecatoresti ,cu o notificare prealabila de 5( cinci) zil e. 
Pattea/partile in culpa vor supotta eventualele daune cauzate, inclusiv cele rezultate din nedeclararea 
legitimatiilor de calatorie eliberate si neincluse in situatia nomi na la lunara. 

CAPITOLUL IV 
CLAUZE SPECIALE 
ARTICOLUL 7 

(1) In cazul pierdetii ,distrugerii sau fUttului legitimati ei de calatorie, la solicitarea scrisa a 
beneficiarului,dupa declararea nulitatii intr-un cotidian D.G. A.S.P.C. Il fov va emite un "duplicat" care 
va avea aceeasi seri e cu documentul de calatorie original si va mentiona in situatia nominala lunara 
inlocuirea cu mentiunea "duplicat". 

(2)In cazul declaratii pierderii legitimatiei de calatori e, de catre asistentul personal si asistentul personal 
profesionist la incetarea sau suspendarea contractului individual de munca, acestia vor avea obligatia de 
a achita contravaloarea abonamentului pana la data expirarii valabilitat ii ,conforrn prevederilor articolului 
5,din Ordinul 62/2007. 

(3)ln cazul declararii pierderii legitimatiei de calatorie care a avut caracter "PERMANENT",de catre 
asistentul personal sau asistentul personal profes ionist,la incetarea sau suspendarea contractu lui 
individual de munca,acesti a vor avea obligati a de a achita contravaloarea abonamentului pana la sfarsitul 
anului calendaristic. 

(4)Sumele rezultate vor fi achitate la R.A.T.B. de catre titu lar,in baza unei adrese emise de catre 
Consiliul local al comunei/orasului in care se va specifica perioada de la data incetarii sau suspendarii 
contractului de munca pana la data expirarii legitimatiei sau a anului calendaristic. 

(5)Dupa achitarea contravalorii legitimati ei de calatorie,persoanele prevazute la al ineatele (2) si (3) vor 
{) radiate de R.A.T.B din situatia lunara transmisa catre Consiliul loca l. 

(6) In cazul decesului beneficiarului , a schimbarii gradului de handicap, a incetarii sau suspendarii 
contractului individual de munca al asistentului personal sau al asistentului perso nal profesionist sau in 
alte cazuri prevazute de lege (schimbare de domiciliu, institutionalizare,etc.)R. A. T. B.va accepta 
sistarea de la plata a legitimatiilor de calatorie pentru aceste persoane doar in baza cererii scrise a 
Consiliului loca l al comunei /orasului insotita de actele doveditoare dupa caz : legitimat ia de calatorie, 
cettificatul de deces, dovada privind incetarea valabilitatii cettificatulu i/calitatii de persoana cu 
handicap,decizia de incetare a contractului de munca, somatia emisa catre beneficiar,pentm predarea 
legitimati ei insotita de confirmarea de primire si precizarea temeiol ui juridic. 

ARTICOLUL 8. Consiliul Local al comunei/orasului va verifi ca baza de date si situatia 
nominala transmisa de R.A.T.B.intocmita in Uima situatiei lunare transmise de emitent, respectiv.)/

1
/ ·· 

D.G.A.S.P.C.IIfov. ./1 



(2)Consiliul local al comunei/orasului va comumca,in scris,lunar situatia sistmilor la plata pentru 
cazurile prevazute la m1icolul 7,alineatele 3,4 si 6,atat catre R.A.T.B. cat si catre D.G.A.S.P.C.IIfov. 

ARTICOLUL 9. Modificarea prezentei Conventii se poate face numai cu acordul pm1ilor,respectiv 
R.A.T.B."D.G.A.S.P.C.IIfov ,Consiliul local ,prin incheierea de Acte Aditionale. 

ARTICOLUL 10. Prezenta Conventie se incheie pe o perioada de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii 
acesteia pentm aceeasi perioada, daca nici una dintre pa11i nu o denunta in scris cu cel putin 30 de zile 
inainte de data expirarii. 

ARTICOLUL 11. Toate neintelegerile apamte intre pm1i in legatura cu interpretarea si executarea 
prezentei Conventii si nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre instantele judecatoresti 
competente. 

ARTICOLUL 12. Prezenta Conventie s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, eate un exemplar 
pentm fiecare parte semnatara si intra in vigoare incepand cu data de O 1.03.20 12. 

R.A.T.B.-R.A. 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. VIOREL POPESCU 

DIRECTOR, 
AI\'AB _:-

_CO:-ISILIUL LOCAL 

CUTJ"' ADJ. 
'JH'E 



Nr. 
Crt. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL BUFTEA 
Direcţia Asistenţă Socială 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 40/2012 

TABEL PERSOANE BENEFICIARE 
ABONAMENTE RATB 

Numele şi Prenumele Adresă Pennis ratb 

valabilitate 
Andronic Lucia Al Tineretului, nr.14, 4232/30.06.2111 

bi.7B, sc.B, ap.IO 
Antonie Ioana-Eugenia Luceafărului, nr.74 4632/31.12.20111 

Avasiloaie Ana Eroilor, nr.32 293/29.02.2108 
Avram Stefan Alin Int. Constructorului, 3888/17.02.2012 

bl.16, sc.A, ap.6 
Bădică Ecaterina Studioului, nr.l, bi.A5, 4704/31.01.2112 

ap.l2 
Băncilă Eugenia Al Plopi lor, nr.4, 1727/31.01.2109 

bl.l9,ap.9 
Barbu Elena Ştirbei-Vodă, nr.4 178/30.06.2105 
Bastea Ioan Oltului, nr.ll ,bl.3, 1768/30.09.2108 

ap.l9 
Boicu Gheorghe Buc.-Târgoviste, 2294/30.04.2109 

nr.238 
Baicu Ovidiu Al Cîmpului, nr.6, 4259/30.11.2109 

Bl.28, sc.B, et.4, ap.l5 
Boj ică Stelian Şos. Buc. Tîrgovişte, 1216/26.06.21 03 

nr.l47, bl.27 ,sc.A,ap.8 
Baros Irina Elena Iuliu Maniu, nr.45 82/31.!0.2105 
Buştean Floarea Buc-Târg, nr.ll6-!20, 1221/30.06.2108 

bi.PM2 sc.3, ap.31 
Butuc Elena Răsăritului, nr.61A, 3026/31.03.2110 

ap.ll 
Bebe Claudia M Eminescu, nr. 1 O, 4036/30.04.2111 

bi.R,; sc.D, ap.13 
Carlan Gheorghe Str. Eroilor, nr.25 4353110.08.2012 
Chiriac Aurelia Horia, nr. 36 204/06.11.2102 

CNP 

2490813401145 

2670622471033 
2450717400535 
5010405471330 

2500316401105 

2390906400401 

2390718400817 
1480112400460 

1430419400381 

1670221230915 

1360511400478 

2520611170323 
2490415400031 

2561020400929 

2760219471014 

1540501400962 
2590302400522 



18 Chirică Elena Luminiţa Intr. Constructorului, 71/23.10.2102 2780626471012 
nr.9, bl.15, sc.A, ap.l2 

19 Chiriţă Elena Studioului, nr.20, 2627/31.10.2109 2500520400820 
bl.23, ap.4 

20 Ciocănel Stefan Al Plopilor, nr.5, b1.24, 883/31.08.2103 1531020400519 
sc.B, et.4, ap.20 

(nevăzător) 

21 Clăteşteanu Gheorghe Studioului, nr.3, bi.A4, 113/21.02.2103 1370528400374 
ap.l 

22 Coman Costel Buc-Târg, nr.41, 90/31.10.2107 1710312471016 
bi.R9, se. 

23 Costandache Elvira Str. Gării, nr.31 4712/31.07.2107 23 11213400802 
24 Costea Maria Studioului, nr.5, bi.A 1 89/31.08.2107 2361007400641 
25 Drăgoi Ion Aleea Plopi lor, 87/31.03.21 o 1 1320510400544 

nr.lbi.A1111, ap.ll 
26 Drăgoi Viorica Aleea Plopilor, 75/31.10.2102 2561118400515 

nr.lbi.A1111, ap.ll 
27 Dragomir Liviu Al Scolii, nr.6B, sc.l, 4373/18.02.2012 1600322400284 

ap.l6 
28 Dumitru Pavel Studioului, nr.4, 235/30.4.2107 1420703400305 

bi.ACM, ap. 7 
29 Gheorghe Elena Vlăsieli, nr.l5 124/26.01.2104 2400712400610 
30 Grumezea Riciard Florin Buc-Targ, nr.ll6-120, 233/31.01.2108 1890219410069 

bi.PM2, se.!, ap.9 
31 Gurguţă Maria Str.23 August, nr.6, 4027118.03.2012 590915400771 

bl.2, sc.B, ap.16 
32 Iordache Florian Buc-Tîrgoviste 884/30.09.2103 1551128400094 

,nr.l47,bl.27,sc K,ap.2 

(nevăzător) 

33 Iordache Mioara Buc-Tîrgoviste 885/30.07.2023 2510825400751 
,nr. 147,b1.27,sc K,ap.2 

(nevăzător) 

34 Ivan Nataşa Daniela Str. Studioului, nr,20, 4399/22.06.2012 2990607420092 
bl.23, sc.B, ap.l 

35 )an Elena Anca Str. 23 August, nr. 4425/27.09.2012 2780913450021 
III A 

36 Jianu Cristian M Eminescu, nr.l O, 3244/11.11.2102 1811225410050 
bi.R6, sc.C, ap.l O 

37 Jianu Valeria M Eminescu, nr.l O, 4229/04.07.2012 2580423400863 
bi.R6, sc.C, ap.l O 

38 J ipirescu Gheorghe 23 August, nr.4, bi.I, 1730/31.01.2109 1490903400473 
ap.l5 

39 Lungu Maria Str. Crişan, nr.41 3273/31.07.2108 2440531038620 
40 Lungu Polin Luceafărului, nr.l, 1466/30.11.2107 1460301400965 

b1.7, ap.l3 
41 Lupu Paulina Al Tineretului, nr.5, 347/29.02.2108 2560629400609 

b1.5, ap.l 
42 Lupu Gheorghe Str. Luminişului, nr.24 4237/31.07.2111 1640814400293 
43 Maier Manda Studioului nr.20, 913/30.09.2103 2471116400511 

bl.23,sc A,ap 3 

(nevăzător) 

44 Maier Vilhem Studioului nr.20, 914/30.09.2103 1460329400343 
bl.23,sc A,ap 3 

(nevăzător) 

45 Manea Constantin M Eminescu, nr.l O, 4022/23 03 20 12 1470406400565 
bi.R., ap.2 

46 Manea Gheorghe Tineretului nr.3,bl.6,sc 2097/30.04.2109 1360913343224 
A,ap.3 

(nevăzător) 



47 Manea Marian-Laurenţiu Al Plopilor, nr.5, bi.S3, 167/28.02.2 102 176110147 1012 
ap.25 

48 Manea Yiorica Al Plopilor, nr.5, bi.S 3. 168/30. 11.2101 25 10904400647 
ap.25 

49 Marin Mirea Studioului, nr.22, 259113 1. 10.2 109 14 1021740040 1 
bl.35, ap.6 

50 Matei Gheorghe Str.Constructorului nr 882/30.09.2 104 1580905400581 
1l,bl.l3,sc A,ap 10 

(nevăzător) 

5 1 Matieş Petru Studioului, nr. l2, 433311 6.08.2012 156060 1400890 
bl.34, ap.28 

52 Micescu Florica Al Plopi lor, nr.5, bl.24, 114/31.08.2 107 25501094008 12 
ap.7 

53 Micu Ungureanu Iulia Al Tineretu lui, nr.9, 88/20.07.2023 2530726224506 
bi.I O, ap. l 6 

54 Mihai Ovidiu Str. Răsăritu l u i , nr. l6 1288/21.12.2101 171071247 1010 

(nevăzător) 

55 Mihă ilă Ion M Eminescu, 137/20.07.2023 1430422400319 
nr. I O,bl.~ ap.5 

56 Milea Alexandru M Eminescu, ll.r.3 2284/30.06.2107 137 1026400400 
bi. R3 , a_p_. 87 

57 Militaru Georgeta Andreea M Eminescu, nr.8 396811 0.03.2012 279032847 1015 
bi.R3, ap.36 

58 Moraru Adina Str. Păduri , nr.9 2 185/31.08.2 1 06 2850504460058 
59 Neagu Andrei M Eminescu, bi.R I, 45 16/03.11.2012 500 11304 10049 

sc.S, et 16 
60 Niculescu Marian-Jan Stud ioului, nr.20 bl.23, 144/30.09.2108 1610201400349 

ap. l7 
61 Niculescu Stela Studioului, nr.20, 1424/30.09.2 108 2631030400 184 

bl.23, ap. 17 
62 Oancea Sorina Suc-Targ, nr.l 14, 1767/30.04.2 108 265040915522 1 

bi.PM3 ap.ll 
63 Panciu Stan Str. Războ ieni, nr.2 1 4123/17.05.201 2 171010947101 2 
64 Paraschiv Florin lnt Constructorului , 1 105/30.1 1.2100 1470207400499 

nr.6,bl.31, ap. l 
65 Paraschiv Yiorica lnt Constructorului, 1106/30.11.2101 253072440061 2 

nr.6,bl.3 1, ap. 1 
66 Perianu Maria Magdalena Suc-Târg, nr. l47" 73/3 1.0 1.2 107 27908 14511683 

bl.27, sc.A, ap. ll 
67 Petrache Ionel Al Plopi lor, nr. 1, 43 12/09.08.2012 17208234710 10 

bi.A211 ap.20 
68 Postolache Georgiana Str. 23 August, nr.2 , 3 981/17.03.20 12 29709 18410039 

Angela bi.R4, sc.C, ap. l2 
69 Pinti 1 ie Corneliu Str. Sudioului , nr. l 6, 4032/30.04.2 1 1 1 13409 16400605 

bi.A8 ap. ll 
70 Silistru Mirela-Corina lnt. Constructoru lui, 83/20.09.2 1 02 273060847 101 6 

nr.5, bl.l6, ap.2 
71 Simionescu Ion Al Tineretului, nr. l4, 2685/30.11.2109 175111 5471010 

bi.7S, ap.8 
72 Staicu Ecaterina 23 August, nr.84 1498/31.10.2108 2690 11 9460028 
73 Stere Costel 23 August, nr.,4, bi.A, 3315/30.06.2 100 1600806400338 

scS, ap. l 
74 Stoica Ioan Oltului nr.7,bl.6,sc 210/28.02.2 105 1860114450058 

A,et.2,ap.l O 

(nevăzător) 

75 Stoica Mi haela Pădu rii , nr.5 26/30. 11.21 07 274032547 101 6 
76 Srnărăndoiu Tudoriţa Al Tineretu lui, nr.2, 3969/30.11.2 108 2550424400650 

bl.l 2, ap.20 
77 Tan Alin-Mihail Sos. Suc.-Targ, nr.240 179/16.12.2 102 172 1204471011 



78 Ţigănuţ Camelia-Gabriela Al Constructorului , 206/ 17.07.2103 2660322230923 
nr.6, bl.3 1, scA, ap. 14 

79 Toma Constant ina Suc-Târg, nr .240 2344/30.06.2 109 239 111 34001 50 
80 Troaşcă Elena Suc-Târg, nr. 196 4677/09.01.201 3 276040847 101 3 
81 Tufeanu Gheorghe Int Constructorului, 2139/30.04.2 109 1510924400689 

nr.5, bl. 16, ap. 13 
82 Tunăreanu Ion Unirii, nr.5 3060/30.06.2109 1680905471 011 
83 Zaharia Adriana-Constanta 3987/25.03.2012 2690223 15 1785 

Asistenţi 

Personali 

1 Barbu Sanda Doina Buc- târg, nr. ll 6- 467811 7 .O 1.20 13 256 1004400830 
120, bl. PM2, se.! , ap.9 

2 8oicu Gheorghiţa Al Constructorului , 4375/08.09.201 2 174041747101 8 
nr. l, bl.20, sc.8, ap. l O 

3 8ratu Floarea Al Plopilor, nr.3, bl.l 4, 135/3 1.08.2 106 2490330400527 
sc.a, ap.4 

4 8 unea Olimpia Int Constructorului, 2970/17.02.20 12 2700907470026 
bl.1 6, sc.A, ap.6 

5 Chi rică Maria Magdalena Int. Constructorului , 74/23.10.2 102 2440625400373 
nr.9, bl.1 5, se. A, ap 12 

6 Decu Mircea Int. Constructorului, 70/08. 1 0.2 1 02 1510809400645 
nr.3, bl.l 7, se. A, ap. 1 O 

7 Oumitrescu Florina- lnt. Constructorului , 1089/12.05.2012 275071347 1026 
Simona nr.6, bl.30, sc.A, ap. l4 

8 Fl01·ea Jeana 8 -dul Muncii, nr.67 4566/29.03.20 12 26401 0640044 1 
9 Gheorghe Elena Str. Studioulu i, nr. 18 1. 69/3 1.01.2102 24404 19400590 

A5, sc. l, ap.5 
10 I onică Ileana M-şal Amntonescu, 68/3 1.07.2107 277052 147 1017 

nr.2, bl. R4, se. 8, ap. l8 
Il Milca Alexandra 8-dul M Eminescu, 133/1 1.1 1.2102 269 1 1 04 154202 

nr. 1 O, bi.R6, sc.A, 

Mutate exp nov.2009 et.2, ap. l O 

12 Neagu Adrian M Eminescu, bi.R 1, 45 17/03. 11.201 2 1760805261476 
sc.8,et 16 

13 Nica Marieana Str. M Antonescu, 67/12. 12.21 03 2620730400295 
nr.IOI 

1 DIRECTOR, Întocmit, 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECTIE 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI , 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei Nr.1/2012 privind acordarea şi 
decontarea gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de 
suprafaţă, cu excepţia liniilor Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 
448/2006, precum şi a listei beneficiarilor de permise gratuite. 

~-· · ·· ·········V··~ · · ········ ·· ··· ··········· ··· ···· ·21·a·s··2·/ ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· · ··· 
INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN .......... . .... .. P- . 2~ .......... .. .............. .. 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL 1 INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........ ........ ............ .. ........ .. ...... .......... .. .. 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ 1 ~V8Rf\131LĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei Nr.1/2012 privind acordarea şi 
decontarea gratuităţilor transportului urban pe mijloacele de transport în comun de 
suprafaţă, cu excepţia liniilor Expres şi a celor speciale, pentru beneficiarii Legii nr. 
448/2006, precum şi a listei beneficiarilor de permise gratuite. 

fAŢĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMATOARELE OPINII /DIVERGENŢE ........ ......... ........................ . 

ISIE, 



S.P.27553 1 1 ~.OJ. 20 i 1 

o . , r; rr·LA.
PR!MARI A kYU-r ~" ---------------

DOA I'v!NEI/ DOI\IINULLJI CONTA BIL ŞEF 

Va transmitem,anexate,ce le (3) trei exemplare a le CONVENTI EI pentru 20 12-20 13. 

privind acordarea s i decontarea gratuitat ilor pe transportul preorasenesc si urban. pen tru 

beneficiarii Legi i 448/2006 si ai Ord inului 62/2007.cu rugam intea ele a le semna de catre 

reprezentantii Consiliului loca l s i de a ni le returna in termen de 3(tre i) zile de la data 

primirii.Dupa semnarea lor de catre reprezentantii reg ie i.unneaza sa va retumam un exemplar. 

Regia ,<\utonomă ele Transport Bucureşti 

! 
; . ; 

Cu deoseb ită stimă, 

3-dul Dinicu Golescu nr. l. O 1086 i. Bucureşi·i . Românie 
Tel +4021 3]!! 71 30 rCG( + .<~.021 315 10 10 E-rnC!il: info@ratb.ro \-\feb: WW'.V.ra ·i·b.ro 

-~ 


