ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 9
din 28. 01. 2021
privind : asigurarea contravalorii transportului, copiilor de varsta scolara
cu dizabilitati, de pe raza UAT Comuna Foltesti, incadrati in grad de
handicap grav – cu asistent personal, care urmeaza o forma de
invatamant la scolile speciale din judetul Galati. .
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 301/20.01.2021.

Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara din 28.01. 2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi –
primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 302 din
20.01.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Foltesti, inregistrat
sub nr. 303 din 20.01. 2021.
Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .
Având în vedere prevederile art.49 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Având în vedere prevederile art.6, 7 si 24 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Având în vedere prevederile art.84 si 85 din Legea nr. 1/2011 a educatiei
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere prevederile H.G. 435/2020 privind aprobarea procedurii
de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea

facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.d coroborate cu ale alin.(7)
litera „a” si „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
În baza art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
HOTARASTE :
Art.1. - Se aproba plata contravalorii transportului, copiilor de varsta
scolara cu dizabilitati, de pe raza UAT Comuna Foltesti, incadrati in grad de
handicap grav – cu asistent personal, care urmeaza o forma de invatamant la
scolile speciale din judetul Galati, astfel :
- cu mijloace de transport in comun ale agentilor economici care
efectueaza curse regulate de transport persoane pe ruta Foltesti – Galati si
retur, pe baza de abonament, in cazul in care programul de desfasurare a
cursurilor permite acest lucru ;
- cu mijlocul de transport personal, pe baza de ordin de
deplasare
si bonuri de benzina (primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km
parcurşi pe distanţa cea mai scurtă), in cazul in care solicitantul detine
document justificativ de la medicul specialist din care rezulta, ca
minorul/copilul cu dizabilitati
nu poate fi transportat cu mijloacele de
transport sus amintite.
Art.2. – Solicitantul (asistentul personal al persoanei cu handicap grav/
însoţitorul persoanei cu handicap grav), va depune la UAT Comuna Foltesti,
lunar pana pe data de 05 ale lunii, pentru luna anterioara, urmatoarele
documente :
- cerere prin care solicita decontarea contravalorii transportului
pentru luna anterioara ;
- acte identitate asistent personal al persoanei cu handicap grav/
însoţitor persoana cu handicap grav + copil cu dizabilitati ;
- adeverinta elev de la institutia de invatamant special, unde
copilul este inscris ca a urmat cursurile in luna anterioara si ca nu are absente;
- programul zilnic de desfasurare a cursurilor de la institutia de
invatamant special, unde copilul este inscris ;
- document justificativ de la medicul specialist din care sa rezulte,
ca minorul/copilul cu dizabilitati nu poate fi transportat cu mijloacele de
transport in comun ale agentilor economici, dupa caz;
- documente justificative prin care se solicita decontarea

contravalorii transportului (abonamente/bilete/ordin de deplasare/bonuri de
benzina) atat pentru minorul/copilul cu dizabilitati, cat si pentru asistentul
personal al persoanei cu handicap grav/ însoţitorul persoanei cu handicap grav.
Art.3. - Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de primarul si contabilul
comunei Foltesti, judeţul Galaţi .
Art.4.
- Comunicarea prevederilor prezentei se va face de către
secretarul comunei Foltesti, judeţul Galaţi .
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