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Facilităţi acordate, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de
către societatea RATBV SA, pe LINIA 540 Vama Buzăului – Brașov și retur pentru
donatorii de sânge din comuna Vama Buzăului

Donatorii de sânge
În conformitate cu prevederile art.11 lit.c din Hotărârea de Guvern nr. 1.364 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge pe baza actelor doveditoare donatorii de
sânge au dreptul „în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din
localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul
în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună”, iar cheltuielile care rezultă „se
suportă din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge
în scop transfuzional îşi au sediul ” conform art.13 alin.(3).
Având în vedere cele de mai sus propunem ca donatorii de sânge cu domiciliul în comuna Vama
Buzăului să beneficieze pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea
RATBV SA, pe LINIA 540 Vama Buzăului – Brașov și retur de „Abonament lunar cu 50% reducere pentru
donatori de sânge”, încărcat pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A.
Cardul de transport personalizat şi netransmisibil se va acorda după prezentarea B.I./C.I. şi a
documentelor justificative eliberate de instituţia de profil, din Municipiul Braşov, cu activitate de recoltare
de sânge în scop transfuzional la care a fost efectuată donarea de sânge în vederea scanării şi se va elibera
gratuit la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV S.A.
Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama
Buzăului, pe baza facturilor lunare întocmite de către societatea RATBV S.A., avizate de către Asociația
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, în care, titlurile de călătorie
sunt calculate ca diferenţă între „Abonament lunar toate liniile” şi „Abonament lunar pe LINIA 540 Vama
Buzăului - Brașov cu 50% reducere pentru donatori de sânge”, conform Planului tarifar aprobat.
Persoanele îndreptăţite pot achiziţiona pe cardurile de transport şi alte călătorii suplimentare,
conform tarifelor de călătorie aprobate.
La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite au obligaţia să valideze cardul de
transport indiferent de titlul de călătorie încărcat.
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