
Stimați călători,

Vă aducem la cunoștință tarifele de călătorie și condițiile în
care puteți achiziționa carduri-abonament, pentru transportul
public local în Municipiul Slobozia.

1. Tarif de călătorie pe baza de bilet 2 lei/călătorie
2. Tarif de călătorie pe bază de abonament 65 lei/lună

Abonamentele pot fi utilizate pentru perioada solicitată
( max. una lună), pentru un număr de călătorii nelimitat.

Categoriile de persoane care beneficiază de gratuități la
transportul public local în Mun. Slobozia, în conf. cu prevederile
Anexei nr.6 la H.C.L. nr.53/2019, sunt următoarele :

1. Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal care
domiciliază în Mun. Slobozia ( pe perioada anului școlar );

2. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 lei/lună ;
3. Persoanele cu handicap ;
4. Veteranii de război și văduvele de veterani de război ;
5. Persoanele persecutate din motive politice ;
6. Beneficiarii Legii nr. 341/2004 (revoluționarii ).

Pentru eliberarea cardurilor-abomament gratuite,
categoriile de persoane cuprinse la punctele 1-5, vor prezenta
următoarele documente :

1. Elevii - adeverință de la unitatea de învățămînt pe care o
frecventează, care atestă că urmează cursurile școlare
respective, și copie după certificatul de naștere/ cartea de
identitate ;

2. Pensionarii -copie după cuponul de pensie și cartea de
identitate;



3. Persoanele cu handicap- copie după legitimația eliberată
de D.G.A.S.- deținută în termen de valabilitate la data solicitării
cardului- abonament și copie după actul de identitate;

4. Persoanele persecutate din motive politice de către
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
cât și veteranii de război / văduvele de veterani de război, vor
prezenta următoarele documente: câte o copie după
legitimația eliberată de A.F.D.P./ A.N.V.R. și după cartea de
identitate .

5. Revoluționarii vor prezenta o copie după legitimația de
revoluționari și după cartea de identitate

Cardurile-abomanent se eliberarează de la biroul Dispecerat
Transport Local, situat în clădirea Stației C.F.R. Slobozia -Veche,
care își desfășoară activitatea după următorul program de
lucru :

- luni- vineri 6, 00- 21,00 ;
- sâmbătă-duminică 8,00 - 12,00 .


