
Anexa nr. 8 la Contractul de delegare 
 

Metodologia de decontare a subvenţiilor acordate pentru unele categorii sociale precum 

şi a subvenţiilor pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat şi 

sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport 

 

A. (1) Delegatul are dreptul să primească subvenţii pentru facilităţile acordate anumitor 

categorii de persoane, obligatorii în baza legii şi altele decât cele obligatorii, prin hotărârea 

consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale membră a Asociaţiei, care a hotărât 

acordarea acestor facilităţi: 

  

I. Facilităţi la transportul public local prevăzute prin lege, obligatoriu a fi acordate: 

1. Veterani de război şi văduvele de război, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 44 din 1 

iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, republicată, beneficiază de transport gratuit. 

2. Persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite prizonieri, conform 

dispoziţiilor din Decretul - Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, 

beneficiază de transport gratuit. 

3. Luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii eroilor martiri, însoţitorii 

pensionarilor de invaliditate de gradul I sau a marilor mutilaţi, în conformitate cu dispoziţiile 

Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 

contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele 

care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 

Braşov din noiembrie 1987, beneficiază de transport gratuit. 

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, precum şi însoţitorii persoanelor cu handicap 

grav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

însoţitorii aciuiţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora; asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 448 din 6 decembrie 

2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

beneficiază de transport gratuit. 

5. Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6  martie 1945, conform prevederilor Ordonanţei de 

Guvern nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de 

către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 

1945 din motive etnice, beneficiază de transport gratuit. 

6. Donatorii de sânge, în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de 

domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu 

reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă 

de o lună, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice şi a art. 11 lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru 

aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge. 

 



II. Facilităţi la transportul public local, altele decât cele obligatorii prin lege, şi 

prevederile legislative care permit acordarea acestora prin hotărâre a autorităţii 

administraţiei publice locale: 

1. Pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensii de 

urmaş precum şi persoanele vârstnice conform art. 11 şi art. 94 lit. d) din Legea nr. 292 din 

20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, Legea nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată. 

2. Preşcolarii (5-7 ani), conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

3. Elevii, conform Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale: „Elevii din 

învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru 

transportul local în comun.” 

4. Studenţii, conform Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale: „În timpul anului 

şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local 

în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval.” 

5. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul 

excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în conformitate 

cu dispoziţiile Legii nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale. 

6. Alte categorii sociale, potrivit altor acte normative în vigoare. 

(2) După atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, subvenţiile 

acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de 

persoane prin curse regulate, se vor asigura în conformitate cu prevederile Caietului de 

Sarcini, ale Regulamentului, contractului de delegare a gestiunii şi cu respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

(3) Aceste categorii de persoane pot fi modificate ca urmare a unor prevederi legale şi/sau a 

unor hotărâri ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare 

sau hotărâri ale consiliilor locale membre ale Asociaţiei. 

(4) Decontarea sumelor datorate de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale 

delegatarului se va face lunar, din bugetele locale ale acestora, pe baza facturilor emise de 

delegat către fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Asociaţiei, însoţite de 

Calculul necesarului de resurse financiare, care se stabileşte pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială membră, în baza listelor nominale lunare pentru persoanele 

menţionate la art. 21 alin. (1) pct. I, pct. II.1-3 şi pct. II.5-6 din prezentul contract, iar în cazul 

prevăzut de art. 21 alin. (1) pct. II.4 din prezentul contract în baza listei „Tabel nominal cu 

legitimaţiile de transport urban de suprafaţă valabile pe luna în curs”, emisă de către  Direcţia 

Generala de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, şi confirmată de către 

Serviciile de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, liste 

întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială membră a delegatarului şi care conţin 

numărul abonamentelor emise pe fiecare unitate administrativ-teritorială, la tariful aprobat 

conform Anexei nr. 7 la prezentul contract. 

(5) Facturile se vor emite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară a 

serviciului de transport public local prin curse regulate, membră a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare. Emiterea facturilor se va face până la data de 

5 a lunii curente pentru luna anterioară şi se vor depune la registratura fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale membre, decontarea acestora se va face în termen de maxim 30 de 

zile calendaristice de la data depunerii. 

 



B. (1) Valoarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat 

şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate acordate de către membrii Asociaţiei delegatului este egală cu 

diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile activităţii de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe raza administrativ-teritorială a membrilor Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, determinată individual, pe fiecare unitate 

administrativ-teritorială în parte. 

(2) Decontarea subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat 

şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate se va face lunar, în baza facturilor emise de delegat către fiecare 

unitate administrativ-teritorială membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare, însoţite de Decontul justificativ. Decontul justificativ se 

întocmeşte separat, pe fiecare unitate administrativ-teritorială membră a Asociaţiei. 

(3) Facturile se vor emite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară a 

serviciului de transport public local prin curse regulate, membră a Asociaţiei. Emiterea 

facturilor se va face până la data de 30 a lunii curente pentru luna anterioară şi se vor depune 

la registratura fiecărei unităţi administrativ-teritoriale membre a Asociaţiei, decontarea 

acestora se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii. 

(4) Subvenţia pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de delegat şi sumele 

efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate este datorată doar de către acele unităţi administrativ-teritoriale membre ale 

Asociaţiei în cazul cărora, sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate de către delegat pe traseele care includ 

aceste unităţi administrativ-teritoriale nu acoperă costurile înregistrate de delegat.  

 

 

 

DELEGATAR,     DELEGAT, 

  

PREŞEDINTE     DIRECTOR GENERAL 

 

…………………     ………………………….. 

 


