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DIRECȚIA COMUNICARE 

Nr. 17619/07.03.2019 

 

 

RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 
cu privire la propunerile/recomandările formulate asupra 

Proiectului de hotărâre  privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local  

cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad – iniţiativa primarului 

 
Nr. 

crt. 

Propuneri 

formulate de: 

Text propus în proiectul de hotărâre Propuneri/recomandări/ 

întrebări 

Punct de vedere  

Serviciu specialitate-PMA/Observaţii 

 

1. USR Arad 
Propunere 

formulată în timpul 

dezbaterii publice – 

05 03 2019 

Art. 1. Persoanele cu vârsta de peste 

70 de ani, cu domiciliul sau 

reședința în municipiul Arad, 

beneficiază de gratuitate la 

transportul public local desfășurat 

cu tramvaiele și autobuzele pe raza 

municipiului Arad.  

Propune ca, de gratuitatea acordata 

pensionarilor să beneficieze toate 

persoanele de peste 65 de ani. 

 

Apreciem că, prin subvenționarea cu 100% a 

transportului pentru persoanele cu vârsta de  peste 

70 de ani, precum și pentru toți pensionarii cu 

venituri mai mici de 1200 lei este acoperită o 

proporție considerabilă a persoanelor vârstnice 

pentru care se instituie aceste facilități.   

Se propune menținerea Art. 1 în forma din 

proiectul de hotărâre.  

2. D-nul Boca 

Bogdan-Vlad – 

Consilier local  
Propunere 

formulată în timpul 

dezbaterii publice – 

05 03 2019 

 

În momentul de față facilitățile la 

transportul în comun pentru 

donatorii de sânge sunt  acordate 

conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1364/2006 

(abonament cu reducere de 50% 

pentru o lună)  

Propune ca donatorii de sânge din 

Arad să beneficieze de o subvenţie de 

50% la transportul in comun, pe 

perioadă de o lună. 

Se propune preluarea. 

Se va introduce un articol suplimentar, după art. 

5, cu următorul conținut:  

 ”Donatorii de sânge, cu domiciliul stabil în 

municipiul Arad, beneficiază de abonament cu 

reducere de 100% în luna imediat următoare lunii 

în care donează sânge. Eliberarea legitimației se 

face în baza adeverinței de donator.” 

Articolele următoare ale proiectului de hotărâre 

vor fi renumerotate corespunzător. 
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