
ANEXA 4 la Proiectul de hotărâre nr. 20.857 din 4 noiembrie 2022 privind aprobarea delegării 
serviciului de transport public (anexa 7 la contract) 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA ARONEANU 
CONSILIUL LOCAL 

 

Telefon/fax 0232/299.255 Cod fiscal 4540038 Cod poştal 707020 e-mail: primariaaroneanu@yahoo.com internet: http : www.comunaaroneanu.ro 

 
ANEXA 7 – DIFERENŢELE DE TARIF 

ANEXA 7.1 – CATEGORIILE DE PASAGERI CARE BENEFICIAZĂ DE GRATUITĂŢI ȘI 
REDUCERI LA TRANSPORTUL ÎN COMUN: 

 

 7.1.2. Comuna Aroneanu 
Nr 
crt. 

Categoria socială/ Tipul de protecţie 
socială 

Modalitatea 
de acordare 
a protecţiei 

sociale 
(procentul de 

reducere) 

Nivelul 
protecţiei 

sociale 
acordate 

(lei/ 
unitate) 

Legislaţia în vigoare care 
reglementează protecţia socială 

1 Persoane cu handicap grav si 
accentuat, precum si însotitorii 
acestora  

100% 
 

2400/an Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 
privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

1.1 Persoane cu handicap grav si 
accentuat, precum si însotitorii 
acestora – la nivelul comunei, până la 
punctul de descărcare în mun. Iași 

100% 1800/an Legea nr. 448/06.12.2006 republicată, 
privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

2 Veterani de razboi si vaduve de razboi  100% 2400/an 
 

Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 
privind veteranii de razboi, precum si 
unele drepturi ale invalizilor si 
vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

2.2 Veterani de razboi si vaduve de razboi 
– la nivelul comunei, până la 
punctul de descărcare în mun. Iași 

100% 1800/an Legea nr. 44/01.07.1994 republicată, 
privind veteranii de razboi, precum si 
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Nr 
crt. 

Categoria socială/ Tipul de protecţie 
socială 

Modalitatea 
de acordare 
a protecţiei 

sociale 
(procentul de 

reducere) 

Nivelul 
protecţiei 

sociale 
acordate 

(lei/ 
unitate) 

Legislaţia în vigoare care 
reglementează protecţia socială 

unele drepturi ale invalizilor si 
vaduvelor de razboi 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

3 Eroi, martiri si revolutionari din 
Decembrie 1989 

 

100% 2400/an 
 

Legea nr. 341/2004 – Legea 
recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

3.1. Eroi, martiri si revolutionari din 
Decembrie 1989 – la nivelul comunei, 
până la punctul de descărcare în 
mun. Iași 
 

100% 1800/an Legea nr. 341/2004 – Legea 
recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

4 Donatori de sange o zi 100% 12/zi Hotararea de Guvern nr. 
1364/04.10.2006 pentru aprobarea 
drepturilor si obligatiilor donatorilor 
de sange; 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan H.C.L. nr. 
189/30.05.2022 privind majorarea  

5 Elevi din invatamantul preuniversitar 
acreditat / autorizat pe tot parcursul 
anului calendaristic 

100% 2400/an Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale(art. 84); 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
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Nr 
crt. 

Categoria socială/ Tipul de protecţie 
socială 

Modalitatea 
de acordare 
a protecţiei 

sociale 
(procentul de 

reducere) 

Nivelul 
protecţiei 

sociale 
acordate 

(lei/ 
unitate) 

Legislaţia în vigoare care 
reglementează protecţia socială 

calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

5.1 Elevi din invatamantul preuniversitar 
acreditat / autorizat pe tot parcursul 
anului calendaristic – la nivelul 
comunei, până la punctul de 
descărcare în mun. Iași 
 

100% 1800/an Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale(art. 84); 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

6 Elevi orfani din invatamantul 
obligatoriu, profesional si liceal de stat, 
particular autorizat/acreditat, pe tot 
parcursul anului calendaristic si 
studenti orfani inmatriculati la forma 
de invatament cu frecventa, in 
institutiile de invatament superior 
acreditate, in varsta de pana la 26 de 
ani, pe timpul anului calendaristic 

100% 2400/an Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale(art. 84 alin. 1); 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale 
(art. 205 alin. 2); 

H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

6.1 Elevi orfani din invatamantul 
obligatoriu, profesional si liceal de stat, 
particular autorizat/acreditat, pe tot 
parcursul anului calendaristic 
calendaristic – la nivelul comunei, 
până la punctul de descărcare în 
mun. Iași 

100% 1800/an Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale(art. 84 alin. 1); 

Legea nr. 1/2011 a educației naționale 
(art. 205 alin. 2); 

 

7 Studenti inmatriculati la forma de 
invatamant cu frecventa, in institutiile 
de invatamant superior acreditate de pe 
raza municipiului Iasi, in varsta de 
pana la 26 de ani, pe parcursul anului 
calendaristic  

50% 1200/an Legea nr. 1/2011 a educației naționale 
(art. 205 alin. 2); 

 
H.C.L. nr. ……../……… privind 
aprobarea tarifelor tichetelor de 
calatorie valabile la nivel 
metropolitan 

     

Adoptată astăzi,  .......................... 
Inițiatorul Proiectului de Hotărâre, 
Primarul Comunei Aroneanu, Benoni MORUZI 

                                    Contrasemnează pentru legalitate,  
– Pentru secretar general, Elena JELEANU  
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