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Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

Nr. 4094 / 15.01.2018

Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea art. (1), pct. (2) și art. (2), pct. (2) din Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Iași nr. 129 din 31 martie 2017

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul – ghişeul 6.
În termen de 10 zile calendaristice de la afişare (începând cu data de
15.01.2018), cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare, pe adresa Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 11, Iaşi, 700064.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi
Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni – Biroul de Relaţii cu Publicul - ghişeul 6,
luni, marti, miercuri şi vineri între orele 8.30-16.30 si joi între orele 8.30-18.30, la
telefonul direct 0232 984 sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea art. (1), pct. (2) și art. (2), pct. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 129
din 31 martie 2017
Consiliul Local al Municipiului Iaşi
Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iaşi,
nr. 93289 din 16.09.2016, încheiat între Municipiu Iaşi şi Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A.
Având în vedere referatul de specialitate din 2018, întocmit de către Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare –
Biroul Reglementare Transporturi Urbane;
Având în vedere Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 – privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 – Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din Decembrile 1989 şi
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 – privind stabilirea modalitaţilor de acordare a
gratuităţilor şi facilităţilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iaşi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2016 – privind aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuităţile acordate pe mijloacele de transport în comun;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. (1), pct. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 129 din 31 martie
2017.
Punctul (2) va avea următorul conținut:
(2) Beneficiarii acestor legitimații sunt persoanele pensionare cu domiciliul în Municipiul Iași, a căror pensie este în cuantum
de până la 1.500,00 lei/lună inclusiv.
Art.2. Se aprobă modificarea art. (2), pct. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 129 din 31 martie 2017.
Punctul (2) va avea următorul conținut:
(2) Persoanele beneficiare de gratuitate menționate la art. (1), vor depune la Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, o
cerere scrisă, prin care solicită acest drept. La cerere vor anexa copii xerox după actele care dovedesc acest drept. Pe
baza acestor documente Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi va elibera o legitimaţie de călătorie şi va aplica viza pentru
anul curent.
Art.3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 129 din 31 martie 2017 rămân
neschimbate.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi; Primarului Municipiului Iaşi; Societatea
Compania de Transport Public Iaşi S.A.; Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi; Direcţia Generală Economică şi Finanţe
Publice Locale; Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare.
Art.5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Societatea Compania de Transport
Public Iaşi S.A.; Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi; Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale; Direcţia
Tehnică şi Servicii Comunitare.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărârii va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
REFERAT DE SPECIALITATE
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 129 din 31 martie 2017 s-au aprobat modalitățile de acordare a
gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași.
Conform prevederilor art. (1), pct. (2) din H.C.L. nr. 129 din 31 martie 2017, beneficiază de gratuități pentru transportul în
comun pe raza municipiului Iași, următoarele categorii de persoane:
”(2.1) persoanele pensionare cu, vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iași;
(2.2) persoanele pensionare cu vârstă până la 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iași, a căror pensii sunt mai mici decât
salariul minim brut pe țară garantat;
Persoanele care au stabilit prin lege, dreptul de a beneficia de gratuitate la transportul în comun”.
Conform datelor furnizate de către Casa Județeană de Pensii Iași, numărul pensionarilor cu vârsta peste 65 de ani este
de 46566 și numărul pensionarilor cu vârsta sub 65 de ani este de 25187.
Media lunară a pensionarilor care au beneficiat de gratuitate la transportul în comun, în perioada (ianuarie – noiembrie)
2017 este de 42989 persoane, reprezentând 3.009.230,00 lei/lună, prețul abonamentului fiind de 70,00 lei, liber pe toate
liniile de transport.
De la data de 01.10.2016 serviciul de transport public local prin curse regulate în Municipiul Iași este asigurat de către
Compania de Transport Public Iași, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin
concesiune în Municipiul Iași nr. 93289 din 16.09.2016.
Prin contractul de delegare ”Capitolul 8 Diferențe de tarif”,
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8.1 ”Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la
transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, precum și de orice alte gratuități și
reduceri ce reies din acte normative și hotărâri ale Consiliului Local Iași”;
8.2. ”Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și
gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Consiliului Local Iași (cu exceptia celor care beneficiaza de gratuitate
prin legi speciale)”;
8.3. ”Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea integrala a
Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a
numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de gratuități”;
8.5. ”Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de către Autoritatea Contractantă, în baza
facturii emise de către Operator și a documentației justificative”.
Modificarile legislative care au survenit în ultima perioadă, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/06.12.2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conduc
la scăderea veniturilor Primăriei Municipiului Iași.
Printre prevederile legislative adoptate de către Guvernul României, care vor conduce la cheltuieli suplimentare pentru
Unitățile Administrativ Teritoriale, se regăsesc următoarele categorii de cheltuieli:
”Art. 1 (1) Pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare din sistemul de protecţie a copilului şi ale centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap, precum şi ale căminelor publice pentru persoane vârstnice, autorităţile administraţiei publice
locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor
vârstnice din centrele rezidenţiale.
(2) În anul 2017, în vederea finanţării cheltuielilor prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei
publice locale pot utiliza exced
Art. 2 Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017 - 2018, autorităţile
administraţiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.
Art. 3 Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului
începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor
administrativ-teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea
lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrărilor se restituie la bugetul de stat”.
Conform codului fiscal aprobat prin legea 227/2015 modificat începand cu 01 ianuarie 2018 pentru veniturile din pensii se
plătește un impozit care se calculează în procent de 10% pentru sumele care rezultă prin deducerea din valoarea pensiei
a sumei de 2000 lei.
Având în vedere cele expuse, propunem acordarea de gratuități la serviciul de transport în comun prin curse regulate în
Municipiul Iași, persoanelor pensionare a căror pensie netă este în cuantum de până la 1.500,00 lei/ lună inclusiv.
Conform datelor furnizate de către Casa Județeană de Pensii Iași, numărul persoanelor pensionare a căror pensie nu
depășește 1.500,00 lei, este de 51.202 persoane.
Față de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre ca fiind necesar și
oportun.
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
a) Referatul de specialitate din 2018, întocmit de către Direcţia Tehnică şi Servicii Comunitare – Biroul Reglementare
Transporturi Urbane;
b) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iaşi, nr. 93289 din
16.09.2016, încheiat între Municipiu Iaşi şi Societatea Compania de Transport Public Iaşi S.A. ;
c) Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 – privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
cu modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 – Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din Decembrile 1989 şi revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 – privind stabilirea modalitaţilor de acordare a gratuităţilor şi
facilităţilor pentru transportul în comun pe raza municipiului Iaşi;
f) Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2016 – privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate
pe mijloacele de transport în comun;
g) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/06.12.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene;
h) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51 din 8 martie 2006, republicată;
i) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Propunem prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Iași în vederea analizării și eventual al
aprobării lui.
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