
 

                                                                             AVIZAT DE LEGALITATE, 

      SECRETARUL GENERAL  

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 203 republicată/27.09.2016,  

 privind acordarea unor facilităţi la transportul public de călători  

                                       în Municipiul Târgovişte 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară a 

lunii martie 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8220/08.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8221/08.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 17 alin. (1) lit. o) din Legea serviciilor de transport public 

local, nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport persoane în 

unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Adresa nr. 3188/24.02.2022 a Case Județene de Pensii Dâmbovița; 

▪ Contractul nr. 7648/04.03.2021 de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște, aprobat 

prin HCL nr. 92/25.02.2021, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile HCL nr. 203 republicată/27.09.2016, referitoare la acordarea 

unor facilităţi la transportul public de călători în municipiul Târgovişte, ; 

▪ Prevederile HCL nr. 447/31.10.2017 referitoare la modificarea HCL nr. 

203/18.08.2016 republicată; 

▪ Prevederile HCL nr. 193/19.04.2019 pentru modificarea HCL nr. 

203/18.08.2016 privind acordarea unor facilităţi la transportul public de 

călători în municipiul Târgovişte; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 



▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7), lit. s) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I Art. 1 din HCL nr. 203 republicată/27.09.2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 1 Începând cu 01.04.2022 se aprobă acordarea de facilități pentru 

pentru mijloacele de transport public de călători, constând în tichete de 

călătorie cu două călătorii/zi, pensionarilor cu domiciliul în Municipiul 

Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 1800 lei”. 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia 

Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Societatea Servicii Publice 

Municipale Târgoviște S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului 

Târgovişte.  

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis  

prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

  11 martie 2022 

Direcția Economică X  

Biroul Juridic X  

Direcția de Asistență Socială X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis  

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  



                                                                            APROBAT, 

        PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                   jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

 Referat  

privind acordarea  gratuității la transportul public local in comun pentru pensionarii cu 

pensia de pana la 1800 lei, inclusiv,  cu domiciliul în Municipiul Târgoviște  

                 

   Ținând cont de modificările legislative care fac referire la majorarea punctului de pensie, 

respectiv a indemnizatiei sociale, s-a procedat la inițierea prezentului raport de specialitate, care 

are la bază legislația actuală, cuprinzând modificările și completările actualizate. 

Dispozitiile Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii cu modificările și 

completările ulterioare, art.86, alin.(2), dupa litera b) se introduce o noua litera b^1), cu următorul 

cuprins:,, b^1) la data de 1 ianuarie 2022 - 1.586 lei”. Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 

2022, punctul de pensie se majoreaza de la 1442 lei  la 1586 lei. 

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate, la articolul 1, dupa alin (3) se introduce un nou alineat, 

alineatul (4) cu urmatorul cuprins: (4) ,,Prin exceptie de la prevederile alin.(2), incepand cu data 

de 01 ianuarie 2022, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 1000 lei.”Astfel, 

incepand cu data de 01 ianuarie 2022, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se 

majoreazade la 800 lei la 1000 lei. 

Prin HCL nr. 203/18.08.2016 Consiliul local Târgoviște aprobă acordarea de facilități 

constând în tichete gratuite de călătorie cu două călătorii/zi pentru pensionarii cu pensia mai mică 

sau egală cu 800 lei, facilități ce erau acordate la momentul respectiv cu nivelul salariului minim 

care era stabilit la valoarea de 1250 lei. 

In cadrul acestei reglementări, Consiliului local s-a implicat în mod activ și a stabilit 

anumite facilități pentru diferite categorii de persoane, respectiv pensionari, elevi, studenți si legi 

speciale. 

În acest context, pentru a nu crea discrepanțe de natură social în rândul unui segment al 

populației cu o puternică vulnerabilitate în sensul că sunt persoane ce nu mai pot fi active în piața 

muncii, dar si in vederea petrecerii timpului liber sau rezolvarea problemelor zilnice, propunem 

acordarea aceluiași tip de facilități tuturor pensionarilor cu pensie mai mică sau egală cu 1800 lei. 

 

                                                                Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

 

 

 

 



                                                                 APROBAT, 

                                              PRIMAR, 

                                                                                         jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

Raport de specialitate 

privind acordarea  gratuității la transportul public local in comun pentru 

pensionarii cu pensia de pana la 1800 lei, inclusiv, cu domiciliul în Municipiul 

Târgoviște  

 

 

 

1.Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare : 

Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

 

2.Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului : 

jr. Iordache Marcela – director DAS 

 

3.Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de 

hotarare: 

Ținând cont de modificările legislative care fac referire la majorarea punctului 

de pensie, respectiv a indemnizatiei sociale, s-a procedat la inițierea prezentului 

raport de specialitate, care are la bază legislația actuală, cuprinzând modificările și 

completările actualizate. 

Dispozitiile Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii cu modificările 

și completările ulterioare, art.86, alin.(2), dupa litera b) se introduce o noua litera 

b^1), cu următorul cuprins:,, b^1) la data de 1 ianuarie 2022 - 1.586 lei”. Astfel, 

incepand cu data de 01 ianuarie 2022, punctul de pensie se majoreaza de la 1442 lei  

la 1586 lei. 

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2009 

privind instituirea pensiei sociale minime garantate, la articolul 1, dupa alin (3) se 

introduce un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul cuprins: (4) ,,Prin exceptie de la 

prevederile alin.(2), incepand cu data de 01 ianuarie 2022, nivelul indemnizatiei 

sociale pentru pensionari este de 1000 lei.”Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 

2022, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreazade la 800 lei la 

1000 lei. 

Prin HCL nr. 203/18.08.2016 Consiliul local Târgoviște aprobă acordarea de 

facilități constând în tichete gratuite de călătorie cu două călătorii/zi pentru 

pensionarii cu pensia mai mică sau egală cu 800 lei, facilități ce erau acordate la 



momentul respectiv cu nivelul salariului minim care era stabilit la valoarea de 1250 

lei. 

In cadrul acestei reglementări, Consiliului local s-a implicat în mod activ și a 

stabilit anumite facilități pentru diferite categorii de persoane, respectiv pensionari, 

elevi, studenți si legi speciale. 

În acest context, pentru a nu crea discrepanțe de natură social în rândul unui 

segment al populației cu o puternică vulnerabilitate în sensul că sunt persoane ce nu 

mai pot fi active în piața muncii, dar si in vederea petrecerii timpului liber sau 

rezolvarea problemelor zilnice, propunem acordarea aceluiași tip de facilități tuturor 

pensionarilor cu pensie mai mică sau egală cu 1800 lei. 

 

4.Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive): 

              Prevenirea marginalizarii sociale si imbunatatirea calitatii vietii a 

pensionarilor din municipiul Targoviste cu pensie mai mica sau egala cu 1800 lei, 

prin facilitarea accesului gratuit la transportul public local a unui numar de 9147 

pensionari. 

 

5.Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare : 

- HCL nr. 203/18.08.2016 – privind acordarea unor facilitati la transportul 

public de calatori in municipiul Targoviste ; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 

atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021 –Anexa 6– 

Tarife de călătorie. 

- Adresa nr.3188/24.02.2022- Casa Judeteana de Pensii Dambovita; 

- Situatie centralizatoare ianuarie 2021–ianuarie 2022- Biroul de 

ServiciiComunitare / DAS; 

 

6. Baza legala a proiectului de hotarare: 

- Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Ordonanta de Urgenta nr.125 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum si 

modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.6/2009 

privind instituirea pensiei sociale minime garantate 

7.Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

               Incepand cu data de 01.04.2022, pentru acordarea gratuitatii la transportul 

public local in comun, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreaza 

de la 1500 lei la 1800 lei. 

 



8.Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de 

hotarare: 

Protectia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului 

de la bugetul local. 

 

9.Sursele de finantare ale proiectului de hotarare: 

Bugetul local 

 

 

                          Viceprimar,                                                 Director DAS, 

                      prof. Monica Ilie                                           jr.Iordache Marcela                                       

 

 

 

 

              Director economic,                            Sef serviciu Economico-Finciar, 

                   ec. Marin Silviana                                     ec. Badea Ionela Constanta                                                                            

 

 

          Birou Juridic,                                               Sef birou Servicii Comunitare,           

                                                                                               soc. Matei Adina 

 

                

                                                                                                               

Compartiment juridic, 

                                                                                                  jr. Nica Cristina 


