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COMUNICAT DE PRESĂ

Reșița, 28 iulie 2016

Primăria Municipiului Reşiţa anunţă că, în perioada 1-19 august 2016, se

eliberează tichetele şi legitimaţiile de transport gratuit pentru toţi pensionarii din

municipiul Reşiţa cu o pensie netă care nu depăşeşte 600 de lei precum și

abonamentele trimestriale speciale de călătorie gratuită pe mijloacele de transport  din

municipiul Reșița pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorilor

personali ai acestora și asistenților personali.

Tichetele și abonamentele se vor ridica de la ghișeele Direcției de Asistență

Socială, la sediul situat pe str. Libertății 18-22, între orele 08:00-16:00.

Persoanele vârstnice au obligaţia de a se prezenta personal cu actul de identitate

(original şi copie xerox), cuponul de pensie aferent lunii iulie 2016 (original şi copie

xerox) şi poză tip buletin actualizată (pentru persoanele care nu posedă legitimaţie).

De asemenea, beneficiarii abonamentelor trimestriale speciale de călătorie

gratuită pe mijloacele de transport din municipiul Reșița trebuie să prezinte

următoarele documente:

- actul de identitate, original și copie, al persoanei cu handicap, al însoțitorului

acestuia, al asistentului personal sau al asistentului personal profesionist, după caz

- certificatul de încadrare în grad de handicap, original și copie

- actul doveditor care să ateste calitatea de însoțitor, de asistent personal sau de

asistent personal profesionist, după caz

- legitimația de călătorie tip emisă de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului a județului Caraș-Severin.



Abonamentul special se acordă la cererea și numai în prezența beneficiarului, pe

baza semnăturii și a actelor doveditoare, și doar pe perioada valabilității certificatului

de încadrare în grad de handicap.

Precizăm că persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii personali ai

acestora și asistenții personali, care au domiciliul sau reședința în municipiul Reșița,

vor circula pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Reșița, doar pe

baza abonamentului special acordat și vizat la zi de către Serviciul Public-Direcția de

Asistență Socială- precum și a legitimației de călătorie eliberată de către Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Caraș-Severin.

Nu beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun persoanele

nedeplasibile, conform prevederilor legale.

Cabinet Primar


