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IMPORTANT 

                                                                                                                        

Informăm cetăţenii din Municipiul Piatra Neamţ că beneficiază de abonamente        

gratuite cu 60 călătorii pe lună începând cu data de 04 ianuarie 2021, 

abonamente care sunt valabile pentru următoarele categorii de persoane  la 

toate societăţile de transport care au încheiate contracte de delegare a 

gestiunii  serviciului de transport public local prin concesiune în Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” (SC Troleibuzul SA şi 

operatorii de transport privaţi cu microbuze): 

 

a) - veteranii şi văduvele de război; 

b)- persoanele persecutate din motive politice, etnice, deportaţi şi cei care 

au satisfăcut stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961; 

c) - persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

d) - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenta acestora; 

e) - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

f) - însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa 

acestora; 

g) - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

h) - beneficiarii de ajutor social care efectuează ore de acţiuni de interes 

local; 

i) – preşcolarii  care locuiesc în alte zone decât în cele  arondate şcolii şi 

care provin din familii ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se 

situează până la 1.000 lei;    

j) - părinţii beneficiari de ajutor social care însoţesc copiii la grădiniţă şi 

în clasa  I. 

k) persoanele fără venituri în vârstă de peste 65 de ani; 

l) pensionarii ale căror venituri lunare se situează până la 1.710 lei lunar. 

m) preşcolarii şi însoţitorii acestora care provin din familii ale căror 

venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 1.000 lei  şi care 

beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor sociale ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamţ; 

Categoriile de persoane mai sus menţionate vor putea călători pe mijloacele de 

transport în comun în baza abonamentelor eliberate astfel: 

a) Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ distribuie 

abonamente de călătorie pentru următoarele categorii de persoane: 
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 - veteranii şi văduvele de război; 

- persoanele persecutate din motive politice, etnice, deportaţi şi cei care au 

satisfăcut stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961; 

- beneficiarii de ajutor social care efectuează ore de acţiuni de interes 

local; 

 - preşcolarii  care locuiesc în alte zone decât în cele arondate şcolii şi care 

provin din familii ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se 

situează până la 1.000 lei;    

         - părinţii beneficiari de ajutor social care însoţesc copiii la grădiniţă şi în 

clasa  I. 

- preşcolarii şi însoţitorii acestora care provin din familii ale căror venituri 

nete lunare pe membru de familie se situează până la 1.000 lei  şi care 

beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor sociale ale Primăriei 

municipiului Piatra Neamţ; 

b) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „Urbtrans” distribuie 

abonamente de călătorie pentru următoarele categorii de persoane: 

 - persoanele fără venituri în vârstă de peste 65 de ani; 

 - pensionarii ale căror venituri lunare se situează până la 1.710 lei lunar. 

c)  Asociatia ce Dezvoltare Intercomunitara „Urbtrans” vizează  

legitimaţiile eliberate de către DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI NEAMŢ pentru a fi valabile pe toate 

mijloacele de transport din Municipiul Piatra Neamţ, următoarelor categorii de 

persoane: 

      - persoanele cu handicap grav şi accentuat; 

    - însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 

    - însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 

    - însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în 

prezenţa acestora; 

    - asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 

Abonamentele se elibereaza personal la DISPECERATUL GARĂ. 

Vizarea legitimaţiilor pentru persoanele cu handicap se efectuează la 

sediul ADI „URBTRANS” din incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamţ. 

ACTE NECESARE: 

- Copie CI sau buletin; 

- Original şi copie cupon de pensie; 

- Legitimaţie în original eliberată de DGASPC Neamţ. 

 

CONDUCERE ADI „URBTRANS” 

 

 


