
                                             Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beliu nr. __/2019 

 
 

METODOLOGIA 

privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local pe raza Comunei Beliu 
 
 

1. Gratuitate pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani cu domiciliul sau reședința în Comuna Beliu 

 

1.1. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani pot circula cu mijloacele de transport în comun pe bază de 
legitimație/card, vizată/vizat semestrial, eliberată gratuit de către operatorul de transport. 

1.2. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor se va realiza în baza buletinului sau a cărții de identitate. 
1.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința, corespondența dintre numele de pe card și cel 

din  buletin sau cartea de identitate. 
1.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 

a) Numele și prenumele solicitantului;  
b) Domiciliul sau reședința;  
c) Seria și numărul de buletin/cartea de identitate;  
d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

1.5. Vizarea legitimației/cardului se realizează trimestrial, cu prezentarea buletinului sau a cărții de identitate, în 
perioada 8-24 ale primei luni din trimestru, la punctele de eliberare a legitimațiilor/cardurilor. 

 
2. Gratuitate pentru pensionarii cu un venit lunar mai mic de 1200 lei cu domiciliul sau reședința în 

Comuna Beliu, 

 

2.1. Pensionarii din Comuna Beliu care au venitul lunar mai mic de 1200 lei pot circula cu mijloacele de transport 
în comun în baza legitimației/cardului, vizat(ă) semestrial, eliberată gratuit de către operatorul de transport. 

2.2. Pentru eliberarea legitimațiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente: 
- Buletinul sau cartea de identitate 
- Cuponul de pensie. 

2.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința înscrisă în actul de identitate, corespondența 
numelui de pe card cu numele din buletin sau cartea de identitate și cuantumul pensiei. 

2.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 
a) Numele și prenumele solicitantului;  
b) Domiciliul sau reședința;  
c) Seria și numărul de buletin (cartea de identitate);  
d) Numărul cuponului de pensie;  
e) Cuantumul pensiei;  
f) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

2.5. Vizarea legitimației/cardului se realizează lunar, din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii 
pentru care se solicită abonamentul, la punctele de eliberare a legitimațiilor/cardurilor. 

 
3. Reducere de 50% la abonamente, pentru pensionarii cu un venitul lunar mai mare de 1200 lei cu 

domiciliul sau reședința în Comuna Beliu 

 

3.1. Pensionarii din  Comuna Beliu care au venitul lunar mai mare de 1200 lei pot circula cu mijloacele de 
transport în comun în baza legitimației/cardului lunară, eliberată după plata a 50% din cuantumul stabilit 
pentru valoarea abonamentului unic, de către operatorul de transport. 

3.2. Pentru eliberarea legitimațiilor/cardurilor se vor prezenta următoarele documente: 
- Buletinul sau cartea de identitate 
- Cuponul de pensie. 

3.3. Reprezentantul operatorului va verifica domiciliul sau reședința înscrisă în actul de identitate, corespondența 
numelui de pe card cu numele din buletin sau cartea de identitate și cuantumul pensiei. 

3.4. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 
a) Numele și prenumele solicitantului;  
b) Domiciliul sau reședința;  
c) Seria și numărul de buletin (cartea de identitate);  
d) Numărul cuponului de pensie;  



e) Valoarea pensiei;  
f) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

3.5. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii pentru 
care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor și abonamentelor operatorului.  

 
4. Reducere de 100% la abonamente, pentru copii preșcolari, elevii ciclului primar și gimnazial, elevii 

ciclului liceal și postliceal, care frecventează unitățile de învățământ de pe raza Oraşului/Comunei Beliu 

 

4.1. Copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani beneficiază de gratuitate, fără necesitatea prezentării vreunui 
document. 

4.2. Elevii din învățământul obligatoriu, liceal acreditat/autorizat, elevii şcolilor profesionale, curs de zi, care 
studiază pe raza Comunei Beliu pot circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimației/cardului 
lunară, eliberată gratuit de către operatorul de transport, pe tot parcursul anului calendaristic. 

4.3. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor se va realiza în baza carnetului de elev, vizat la zi de școala unde elevul 
este înmatriculat. 

4.4. Reprezentantul operatorului va verifica actualizarea vizei aplicate de unitatea de învățământ pe carnetul de 
elev. 

4.5. În baza legitimațiilor/cardurilor eliberate, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 
a) Numele și prenumele solicitantului;  
b) Numele unității de învățământ;  
c) Seria și numărul carnetului de elev;  
d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

        4.5. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii 
pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor și abonamentelor operatorului. 
 

5. Reducere de 50% la abonamente, pentru studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, curs 

de zi, care studiază pe raza Comunei Beliu. 

 

5.1. Studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, curs de zi, care studiază pe raza Comunei Beliu, pot 
circula cu mijloacele de transport în comun în baza legitimației/cardului lunară, eliberată după achitarea a 50% 
din contravaloarea abonamentului unic, de către operatorul de transport. 

5.2. Eliberarea legitimațiilor/cardurilor se va realiza în baza carnetului de student, vizat la zi de unitatea de 
învățământ unde studentul își desfășoară activitatea. 

5.3. Reprezentantul operatorului va verifica actualizarea vizei aplicate de unitatea de învățământ pe carnetul de 
student. 

5.4. În baza legitimațiilor/cardurilor primite, operatorul va întocmi un tabel care va cuprinde următoarele date: 
a) Numele și prenumele solicitantului;  
b) Numele unității de învățământ;  
c) Seria și numărul carnetului de student;  
d) Semnătura de primire a legitimației/cardului de călătorie.  

        4.5. Legitimațiile/cardurile lunare se eliberează din data de 20 a lunii anterioare până la data de 5 a lunii 
pentru care se solicită abonamentul, la orice punct de vânzare a biletelor și abonamentelor operatorului. 

 
6. Alte dispoziții: 
6.1. Lunar, până la data de 10 a lunii, operatorul va transmite Primăriei Comunei Beliu o situație centralizată, 

însoțită de copii ale tabelelor cu semnăturile de primire a legitimațiilor/cardurilor. 
6.2. Compartimentul de specialitate va verifica situația comunicată de operator și va calcula compensația 

(subvenția) aferentă pentru fiecare categorie de beneficiari ai protecției sociale. 
6.3. Operatorul de transport răspunde de modul de aplicare a prezentei metodologii și prezintă Primăriei Comunei 

Beliu și Consiliului Local al Comunei Beliu, ori de câte ori i se solicită, un raport referitor la realizarea 
protecției sociale. 

 


