
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. _______________
privind aprobarea Regulamentului serviciului "TAXI INCLUZIV" destinat

persoanelor cu dizabilități din Ploiești

Consiliul local al municipiului Ploiești,
Văzând Referatul de Aprobare înregistrat sub nr. __________ al doamnei

consilier local Magdalena Trofin și al domnului consilier local Mihai Tonsciuc;
Având în vedere Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor

Sociale Comunitare Ploiești nr. __________;
Ținând cont de avizul avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru Protecţie

şi Asistenţă Socială din data de _______/____________
Având în vedere prevederile art. 79, alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a

asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7, alin. (1) și
alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și H.G. nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind
drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027 și a
Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale privind drepturile
persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196
alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă Regulamentul serviciului "TAXI INCLUZIV" destinat

persoanelor cu dizabilități din Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Organizarea și desfășurarea serviciului "TAXI INCLUZIV" se
realizează prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.



Art.3.  Direcţia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții
Publice, Contracte va comunica prezenta hotărâre Administrației Serviciilor
Sociale Comunitare Ploiești, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției
prefectului județului Prahova, spre știință.

Dată în Ploiesti, astăzi ____________________

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEȘTI

Anexa la HCL nr. __________

REGULAMENTUL serviciului "TAXI INCLUSIV"

Obiectivul serviciului este asigurarea dreptului la transport adaptat al
persoanelor cu dizabilități motorii, utilizatori de fotolii rulante din municipiul
Ploiești.

"TAXI INCLUZIV" oferă transport gratuit, cu o mașină special adaptată,
persoanelor cu dizabilități care folosesc scaune rulante, pentru a facilita deplasarea
acestora pe raza municipiului Ploiești.

Grupul țintă al proiectului "TAXI INCLUZIV" este reprezentat de
persoanele cu handicap fizic, respectiv cu dizabilități motorii. Aceștia constituie
beneficiarii direcți ai serviciilor "TAXI INCLUZIV". Beneficiarii indirecți sunt
familiile sau membrii familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități,
reprezentanții legali.

Condiții de eligibilitate: se asigură transport gratuit cu 1 mașină special
adaptată, pe baza unei programări telefonice, efectuată cu cel puțin  2 ore înainte.
Pentru a folosi serviciile "TAXI INCLUZIV", în regim de comandă prealabilă,
potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă
certificat de handicap, să aibă domiciliul în Ploiești și să nu fie instituționalizați
într-un centru rezidențial public. La momentul efectuării deplasării, solicitantul va
fi obligatoriu însoțit de un aparținător.

în funcție de numărul de solicitări, complexitatea și durabilitatea serviciilor,
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, are în vedere extinderea
proiectului, respectiv transportul gratuit al persoanelor cu dizabilități, prin
achiziționarea, dotarea și adaptarea de noi autoutilitare.



Accesarea "TAXI INCLUZIV": persoanele care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate pot suna la următorul număr de telefon pus la dispoziție de
Administrația Serviciilor Sociale Comunitare: …..…(a se insera nr. de telefon)
pentru programarea curselor, iar transportul gratuit poate fi solicitat cu cel puțin 2
ore înainte.

Programările și transportul efectiv se vor realiza după următorul program:

- Luni - Vineri, în intervalul orar 08:00 - 20:00;

Evidența persoanelor solicitante ale acestui serviciu se va păstra în două
registre - Formularul 1 și Formularul 2, care fac parte integrantă din prezentul
regulament, după cum urmează:

- Formularul 1- registru pentru apelurile telefonice în care se consemnează:
data și ora primirii apelului telefonic, numele și prenumele solicitantului, adresa de
domiciliu, punctul de plecare, locul unde se va deplasa solicitantul, ziua și ora la
care va fi programat transportul, numărul de telefon la care poate fi contactat,
numele și prenumele persoanei care îl va însoți și semnătura persoanei care a
preluat apelul;

- Formularul 1- registru pentru efectuarea deplasărilor în care se
consemnează: data și ora întâlnirii cu solicitantul, numele și prenumele
solicitantului, punctul de plecare, locul unde a fost transportat, durata deplasării
(exprimată în ore si minute), informații referitoare la certificatul de handicap
(număr, dată și valabilitate), semnătura persoanei care a efectuat deplasarea și
semnătura persoanei care a beneficiat de serviciu.



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
NR. _____________/_________________

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind regulamentul serviciului “Taxi Incluziv”

Având în vedere prevederile:
-art. 79, alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și

completările ulterioare;
-art. 7, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

-H.G. nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile
persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027;

-Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale privind
drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027;

Ținând cont de Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu
dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027, care arată că :

-6% din populația României suferă de dizabilități severe;
-38% din persoanele cu dizabilități au dificultăți mari sau le este imposibil să

meargă sau să urce scările;
-14% din persoanele cu dizabilitate severă suferă de deprivări materiale grave;
-67% din persoanele cu dizabilitate severă au avut dificultăți de accesare a

instituțiilor deschise publicului sau nu le-au accesat deloc;
-42% din persoanele cu dizabilitate severă au avut nevoi medicale

nesatisfăcute din totalul celor care au avut astfel de nevoi în ultimele 12 luni;
-27% din persoanele cu dizabilitate severă se simt singure tot timpul sau

aproape tot timpul

Și că sunt 10.740 de persoane cu dizabilitate în Ploiești;



Conștientizând faptul că administrația locală este principalul responsabil de
integrarea persoanelor cu dizabilități și că este autoritatea cea mai apropiată de
nevoile cetățenilor;

Luând în considerare faptul că în Municipiul Ploiești nu există servicii de
taximetrie dedicate persoanelor cu dizabilități, încălcând prevederile Legii
448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Se va crea cadrul necesar ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de mobilitate
pentru a accesa servicii medicale, servicii sociale și alte servicii necesare
desfășurării unei vieți demne, inclusiv accesul la parcuri și la diversele forme de
divertisment existente în Ploiești.

Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului
Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind regulamentul
serviciului “Taxi Incluziv”.

Consilieri locali:

Magdalena Trofin      _________________

Mihai Tonsciuc          _________________


