
        Anexa 1 la HCL nr. 45/ 21.04.2021 

Nr. 
Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 
protecție socială 

Modalitatea de acordare a 
protecției sociale (procentul de 

reducere) 

Nivelul protecției 
sociale acordate 

(lei/ unitate) 
1. Persoane vârstnice care au 

împlinit vărsta de 65 de ani și 
pensionari indiferent de vârstă- 
tarif redus la transportul public pe 
traseul Budila-Brașov-Budila 

50% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar  

102 lei / 
abonament lunar 

2. Elevi si preșcolari/ gratuitate la 
transportul public pe traseul 
Brasov-Budila-Brasov 
-gratuitate la transportul public 
interior localitate 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar pe traseul 
Brasov-Budila,  
100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar interior 
localitate 

204 lei / 
abonament lunar 

 
51 lei/ 

abonament 

3. Studenți - tarif redus la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-
Budila 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar  

 

204 lei / 
abonament lunar 

 
4. Studenți orfani sau proveniți din 

Casele de copii - gratuitate la 
transportul public local pe traseul 
Budila-Brasov-Budila 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar 

204 lei / 
abonament lunar 

5. Persoane cu handicap accentuat, 
grav și asistenții personali ai 
acestora – gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-
Budila 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar  

204 lei / 
abonament lunar 

6. Veterani de război și văduve de 
război – gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-
Budila 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar 

204 lei / 
abonament lunar 

7. Revoluționari – gratuitate la 
transportul public pe traseul 
Budila-Brașov-Budila 

100% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar  

204 lei / 
abonament lunar 

8. Donatori de sânge – tarif redus la 
transportul public pe traseul 
Budila-Brașov-Budila 

50% reducere la achiziționarea 
abonamentului lunar, pentru luna in 

care doneaza sange 

102 lei / 
abonament lunar 
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Anexa nr. 46 la Actul aditional nr.2/2021 

Anexa 7.2  – Modul de acordare a diferențelor de tarif la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 1/2018                                                                        

Anexa 7.2.15 – Modul de acordare a diferențelor de tarif - Comuna Budila 

Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârile Consiliului Local menționate în Anexa 7.1.15., în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în 
parte, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Categoria socială / Tipul de protecție 
socială 

Perioad
a 

Număr de 
călătorii pe 

perioada 
selectată, 

utilizat pentru 
calcul 

Tarif Modalitat
ea de 

acordare a 
protecției 

sociale 
(procentul 

de 
reducere) 

Documente necesare pentru decontarea 
diferențelor de tarif 

Entitatea care 
decontează 

 
 

Tarif 
întreg 

 
 

Reducerea 
oferita 

1. Persoane vârstnice care au împlinit 
vărsta de 65 de ani și pensionari 
indiferent de vârstă- tarif redus la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila 

lunar abonament 
nelimitat 

204 lei 102 lei 50 % Lista cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, adresă domiciliu, serie card. 
Fișier electronic cu documentele justificative 
scanate pentru fiecare beneficiar: actul de 
identitate și cuponul de pensie din luna 
anterioară, dupa caz. 

Primăria Budila 

2. Elevi din învățământul cu frecvență, 
liceal si profesional 
acreditat/autorizat – gratuitate la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila 
- gratuitate la transportul public 
interior localitate  
 

Lunar 
 
 
 
 

lunar 

nelimitat 
 
 
 
 

nelimitat 

204 lei 
 
 
 
 

51 lei 

204 lei 
 
 
 
 

51 lei 

100% 
 
 
 
 

100% 

Lista cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, denumirea institutiei de 
invatamant, serie card, adresa de domiciliu. 
Fișier electronic cu documentele justificative 
scanate pentru fiecare beneficiar: actul de 
identitate și carnetul de elev vizat pe anul in 
curs/adeverinta. 

Primăria Budila 

3. Studenți – gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-Budila 

lunar nelimitat 204 lei 204 lei 100% Listă cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, denumirea instituției de 
învățământ, serie card. Fișier electronic cu 
documentele justificative scanate pentru fiecare 

Primaria Budila 



Nr. 
Crt. 

Categoria socială / Tipul de protecție 
socială 

Perioad
a 

Număr de 
călătorii pe 

perioada 
selectată, 

utilizat pentru 
calcul 

Tarif Modalitat
ea de 

acordare a 
protecției 

sociale 
(procentul 

de 
reducere) 

Documente necesare pentru decontarea 
diferențelor de tarif 

Entitatea care 
decontează 

 
 

Tarif 
întreg 

 
 

Reducerea 
oferita 

beneficiar: actul de identitate și carnetul de 
student vizat pe anul în curs. 

4. Studenți orfani sau proveniți din 
Casele de copii - gratuitate la 
transportul public local pe traseul 
Budila-Brasov-Budila 

lunar nelimitat 204 lei 204 lei 100% Listă cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, denumirea instituției de 
învățământ, serie card. Fișier electronic cu 
documentele justificative scanate pentru fiecare 
beneficiar: actul de identitate, carnetul de student 
vizat pe anul în curs și dovada că este orfan sau 
provine de la Casa de copii. 

Primaria Budila 

5. Persoane cu handicap accentuat, grav 
și asistenții personali ai acestora - 
gratuitate la transportul public pe 
traseul Budila-Brașov-Budila 

lunar nelimitat 204 lei 204  lei 100 % Listă cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, calitate beneficiar, serie card, 
valabilitate abonament.nr.si data emitere 
Certificat incadrare in grad de handicap, 
Valabilitate legitimatie de transport DGASPC 

Primăria Budila -  
DGASPC 

6. Veterani de război și văduvele de 
război - gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-Budila 

lunar nelimitat 204 lei 204 lei 100 % Lista cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, serie card, număr legitimație de 
veteran, adresa de domiciliu.  
Fișier electronic cu documentele justificative 
scanate pentru fiecare beneficiar: actul de 
identitate și legitimația de veteran. 

Primăria Budila 

7. Revoluționari - gratuitate la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila 

lunar nelimitat 204 lei 204  lei 100% Lista cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, serie card, nr. certificat 
revoluționar, adresa de domiciliu.  

Primăria Budila 



Nr. 
Crt. 

Categoria socială / Tipul de protecție 
socială 

Perioad
a 

Număr de 
călătorii pe 

perioada 
selectată, 

utilizat pentru 
calcul 

Tarif Modalitat
ea de 

acordare a 
protecției 

sociale 
(procentul 

de 
reducere) 

Documente necesare pentru decontarea 
diferențelor de tarif 

Entitatea care 
decontează 

 
 

Tarif 
întreg 

 
 

Reducerea 
oferita 

Fișier electronic cu documentele justificative 
scanate pentru fiecare beneficiar: actul de 
identitate și legitimație de revoluționar. 

8. Donatori de sânge - tarif redus la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila 

Lunar, 
pentru 
luna in 

care 
doneaza 

sange 

nelimitat 204 lei 102  lei 50% Lista cu beneficiarii conținând următoarele 
câmpuri pentru fiecare beneficiar: nume, 
prenume, CNP, serie card, adresa de domiciliu.  
Fișier electronic cu documentele justificative 
scanate pentru fiecare beneficiar: actul de 
identitate și adeverința de donator. 

Primăria Budila  



Anexa nr. 63 la Actul Aditional nr. 2/ 2021 

Anexa 7.3. – Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif pentru protecția socială  

Anexa 7.3.15- Fundamentarea anuală a diferențelor de tarif pentru protecția socială - Comuna Budila 

Nr. 
Crt. 

Categoria socială/ Tipul de 
protecţie socială 

Unităţi de 
calcul 

(abonamente
/ calătorii 
vândute) 

Număr 
estimat 

de unităţi 

Nivelul 
protecţiei 

sociale 
acordate  

(lei/ unitate) 

Sume anuale 
(lei) 

Total 
2021 – 2028 

(lei) 

 (1) (2) (3)=(1)x(2)
x 12 luni 

(4) (5)=(3)x(4) (6)=(5)x6,09 

1. 1 Persoane vârstnice care au 
împlinit vărsta de 65 de ani și 
pensionari indiferent de vârstă- 
tarif redus la transportul public pe 
traseul Budila-Brașov-Budila 100 
persoane 

Abonament 
lunar 

1200 102 lei / 
abonament 

122.400 
(2021=91.800) 

826.200 

2. Elevi din învățământul cu 
frecvență, liceal și profesional 
acreditat/autorizat – gratuitate la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila / 110 persoane 

Abonament 
lunar 

1320 204 lei / 
abonament 

269.280 
(2021=201.960) 

1.817.640 

3. Studenți - gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-
Budila  / 10 persoane 

Abonament 
lunar 

120 204 lei / 
abonament 

24.480 
(2021=18.360) 

165.240 

4. Studenți orfani sau proveniți din 
Casele de copii - gratuitate la 
transportul public local pe traseul 
Budila-Brasov-Budila 

Abonament 
lunar 

0 204 lei / 
abonament 

0 0 

5. Persoane cu handicap accentuat, 
grav și asistenții personali ai 
acestora - gratuitate la transportul 
public pe traseul Budila-Brașov-
Budila / 20 persoane 

Abonament 
lunar 

240  204 lei / 
abonament 

48.960 
(2021=36.720) 

330.480 

6. Veterani de război și văduvele  de 
război - gratuitate pe traseul 
Budila-Brașov -Budila / 2 persoane 

Abonament 
lunar 

24 204 lei / 
abonament 

4.896 
(2021=3.672) 

33.048 

7. Revoluționari - gratuitate la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila / 1 persoană 

Abonament 
lunar 

12 204 lei / 
abonament 

2.448 
(2021=1.836) 

16.524 

8. Donatori de sânge – tarif redus la 
transportul public pe traseul Budila-
Brașov-Budila / 0  

Abonament 
lunar, pentru 
luna in care 

doneaza 
sange 

0 
 

102 lei / 
abonament 

 

0 0 
 

 TOTAL 
TOTAL 2021 (01.04 - 31.12)             

   472.464 
354.348 

3.189.132 

 

 

 



 

 


