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Aducem la cunoştinţa publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local 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
31.07.2018), 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
sau pe email informatii@primaria-iasi.ro .

Tehnoredactat
cons. Luminita NEAGU
CIC PO 03/F3
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local 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 nr. 73548 din 17.07.2018, întocmit de către Direcţia Generală Tehnică şi Dezvoltare –
Biroul Reglementare Transporturi Urbane;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2018- privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și
facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;
Având în vedere adresa nr. 22013 din 16.07.2018, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 73519 din 16.07.2018 prin care Direcția de
Asistență Socială propune acordarea de gratuități pentru transportul public local persoanelor fără venit cu vârsta de peste 65 de ani.
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă completarea art.1 alin. (2.1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017, cu următorul text: ”inclusiv
persoanele fără venit și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege”.
Aliniatul (2.1) devine: ”persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iași, inclusiv persoanele fără venit
și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017, rămân nemodificate.
Art.3. 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; Direcția Tehnică
și Servicii Comunitare.
Art.4. (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; Direcția Tehnică și 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 nr. 129 din 31 martie 2017s-a aprobat modalitățile de acordare a gratuităților și facilităților pentru
transportul în comun pe raza municipiului Iași, următoarelor categorii de persoane:
- persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iași;
- persoanele pensionare cu vârstă până la 65 ani, cu domiciliul în Municipiul Iași, a căror pensii sunt mai mici decât salarul minim brut
pe țară garantat ;
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2016 – a fost aprobat ajustarea tariful pentru gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun, respectiv, 70,00 lei/ persoană/lună.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 169 din 31 mai 2016 prin s-a aprobat delegarea serviciului de transport public
către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local prin concesiune în Municipiul Iași.
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”,
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”.
Prin adresa nr. 22013 din 16.07.2018, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 73519 din 16.07.2018, Direcția de Asistență Socială propune
acordarea de gratuități pentru transportul public local persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani și care nu îndeplinesc condițiile legale de
acordare a pensiei.
Pentru a veni în sprijinul persoanele fără venit și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege, propunem acordarea de gratuități
și acestor persoane prin completarea art.1 alin. (2.1)
din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 și anume:
Aliniatul (2.1) devine: ”persoanele pensionare cu vârsta de peste 65 de ani, cu domiciliul în Municipiul Iași, inclusiv persoanele fără venit
și care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege.
EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere:
a)
Adresa nr. 22013 din 16.07.2018, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 73519 din 16.07.2018, prin care Direcția de Asistență
Comunitară propune acordarea de gratuități pentru transportul public persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani și care nu îndeplinesc
condițiile legale de acordare a pensiei.
b)
Referatul de specialitate nr. 73519 din 17.07.2018, întocmit de către Direcţia Generală Tehnică şi Servicii Comunitare – Biroul
Reglementare Transporturi Urbane;
c)
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.
d)
Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 31 martie 2017 prin care s-a aprobat modalitățile de acordare a gratuităților și facilităților
pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași.
e)
Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2016 – privind aprobarea ajustării tarifelor pentru gratuităţile acordate pe
mijloacele de transport în comun;
f)
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Propun prezentul proiect de hotărâre spre dezbatere în cadrul Consiliului Local Iași în vederea analizării și eventual al aprobării lui.

CIC PO 03/F3

2

