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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
persoanele cu handicap accentuat și grav și asistenții personali ai acestora din
comuna Vama Buzăului

Persoanele cu handicap accentuat și grav și asistenții personali ai acestora
Ţinând cont de prevederile legislative în vigoare, propunem acordarea dreptului la gratuitate pe
mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe LINIA 540
Vama Buzăului – Brașov și retur, pentru persoanele cu handicap accentuat și asistenții personali ai
acestora, cu domiciliul în comuna Vama Buzăului.
Acordarea acestei facilităţi se face prin încărcarea ofertei tarifare „Abonament lunar pe LINIA 540
Vama Buzăului - Brașov” pe un card de transport personalizat şi netransmisibil la „Centrele de emitere,
vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV S.A. după prezentarea următoarelor documente în vederea
scanării acestora:
-buletinul/cartea de identitate;
-certificatul de handicap, iar în cazul asistenților personali documente doveditoare (legitimatie de
transport eliberata la Direcția Judeteană de Asistență Socială și Protecția Copilului Brasov).
Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Comunei Vama
Buzăului la preţul unui „Abonament lunar pe LINIA 540 Vama Buzăului - Brașov”, conform Planului
tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de societatea RATBV S.A. în funcţie de numărul de
persoane care au beneficiat de această facilitate, avizate de către Asociația Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public.
Cardul de transport se va emite gratuit.
În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, persoanele îndreptăţite pot solicita un
nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reincărcare” ale societăţii RATBV S.A. cu condiţia achitării
„Taxei de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar.
La fiecare urcare în mijlocul de transport persoanele îndreptăţite au obligaţia să valideze cardul de
transport.
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