
Anexa 7 – Diferentele de tarif 

 

 Facilitatile acordate la transportul public local se acorda cu respectarea 
legislatiei nationale si politicii sociale ale unității administrativ-teritoriale membră 
A.D.I. Transregio, conform “Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la 
transportul public local de călători”,aprobata de  consiliu local. 

 Modificarea prin hotarare a consiliului local a  ‘‘Procedurii de decontare a 
facilităţilor acordate la transportul public local de călători’’ duce automat la 
modificarea Anexei 7 cu toate subpunctele (7.1, 7.2,7.3,7.4).   

 

Anexa 7.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și 
reduceri la transportul în comun 

Categoria socială/ Tipul de protecţie socială 
Legislaţia în vigoare care 

reglementează protecţia socială 

Elevi Leg.1/2011 
Studenti Leg.1/2011 
Elevii/studentii orfani, elevii cu cerinte 
educationale special si cei pentu care s-a stabilit 
o masura de protective speciala,studentii 
proveniti din casele de copii 

Leg.1/2011 

Veterani si vaduve de razboi Leg.44/1994 
Deportati Leg.189/2000 
Luptatatori pentru Victoria Revolutiei din 
Decembrie 1989 

Leg.341/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif 

Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin hotărâre de consiliu local, conform 
celor de mai jos: 

Categoria socială/ 

Tipul de protecţie 

socială 

Perioada 

Număr de 

călătorii pe 

perioada 

selectată, 

utilizat 

pentru 

calcul 

Tarif 

Tarif întreg Reducerea 

oferita 

Elevi     
Studenti     
Pensionari-ab.social     
Donatori de sange     
Elevii/studentii orfani, 

elevii cu cerinte 

educationale speciale si cei 

pentru care s-a stabilit o 

masura de protectie 

speciala,studentii proveniti 

din casele de copii 

    

Veterani si vaduve de 

razboi 
    

Deportati     
Luptatatori pentru Victoria 

Revolutiei din Decembrie 

1989 

    

Prsoanele cu dizabilitati, 

asistentii personali/ 

insotitorii persoanelor cu 

handicap grav, nevazatori 

cu handicap grav si 

accentuat si insotitorii 

acestora 

    

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, 

în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia 

sociala 

N

r

. 

Categoria socială/ 
Tipul de protecţie 

socială 

Numar 

estimat 

de 

unitati 
lunar 

 

Număr 

estimat 
de 

unităţi 

anual 

Nivelul 

protecţiei 

sociale 

acordate  
(lei/ 

unitate) 

Sume 
totale 
(lei) 

Document justificativ 

necesar 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4

) 
(6) 

1. Elevi     Baza de date cu elevii 

inscrisi la unitatile de 

invatamant din Oradea 

2. Studenti     Baza de date cu 

studentii inscris la 

unitatile de invatamant 

din Oradea 

3 Elevii/studentii, orfani, 

elevii cu cerinte 

educationale special si 

cei pentu care s-a stabilit 

o masura de protectie 

speciala,studentii 

proveniti din casele de 

copii 

    Act.identitate, si 

document doveditor 

privind incadrarea in 

aceasta categorie            

(decizie, certificate de 

deces). 

 TOTAL        LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 7.4 . Modelul formularului de decont pentru diferentele de tarif 

Anexa 7.4.1 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif 

Elevi/Studenti 

Operator 

Tarif pt. abonamente 
lunare la transportul 
în comun de călători 

( lei / abonament ) 

Număr de 
abonamente 

încărcate 

Elevilor/Studentilor 
( buc ) 

Tarif  încasat de 
la elevii/studenti 
care beneficiază 
de reduceri de 

tarif ( lei / 
abonament ) 

Resurse 
financiare 
alocate din 
veniturile 
proprii ale 

bugetului local 
( lei ) 

    

1. 2. 3. 4. 5. 

S.C. ORADEA 
TRANSPORT 
LOCAL S.A. 

AUTOBUZE 

    

    

      TOTAL     

 

Anexa 7.4.2 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif 

Pensionari si alte categorii sociale conform prevederilor legale  

Operator 

Tarif pt. 
abonamentele 

lunare la 
transportul în 

comun de călători 

( lei /abonament ) 

Număr de 
abonamente valabile 

pensionari  

 ( buc ) 

Tarif  încasat 

(lei / 
abonament ) 

Resurse 
financiare 
alocate din 

veniturile proprii 
ale bugetului 

local ( lei ) 

    

1. 2. 3. 4. 5. 

S.C. ORADEA 
TRANSPORT 
LOCAL S.A. 

AUTOBUZE 

     

TOTAL     

 


