ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTARARE
Privind aprobarea acordarii decontarii transportului minorului cu handicap Paraschiv Florin
pentru terapie ABA, la Centru de Dizabilitati “Dumbrava Minunata” Buzau, in anul 2018

Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Cererea d.nei Tudor Victoria, domiciliata in Pogoanele, str. 1 Decembrie nr. 55, judetul
Buzau, A.M.P. al minorului cu handicap Paraschiv Florin, inregistrata la nr. 10950/02.11.2017,
prin care solicita decontarea transportului minorului catre Centru de Dizabilitati “Dumbrava
Minunata” Buzau, pentru terapie, in anul 2018;
- Referatul Compartimentului de asistenta sociala al Primariei orasului Pogoanele,
inregistrat sub acelasi numar;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
11709/24.11.2017;
- Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HG nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu
handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Pogoanele .
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTARASTE

Art.1. Se aproba decontarea contravalorii biletelor de transport catre si de la Centrul de
Dizabilitati “Dumbrava Minunata” Buzau, a minorului cu handicap Paraschiv Florin pentru
efectuarea terapiee de recuperare, in anul 2018 . Decontarea se va efectua lunar, la cererea
d.nei Tudor Victoria, in baza dispozitiei Primarului orasului Pogoanele, cu prezentarea
tichetelor de transport.
Art. 2. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale impreuna cu Serviciul
de asistenta sociala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesante .

Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Vasile Valeriu
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 59 / 29.11.2017
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
29 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

