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HOTĂRÂREA NR. 45
Din 30 Aprilie 2014
privind aprobarea încheierii contractului între Consiliul local al oraşului Buftea,
D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti, având ca obiect
stabilirea condiţiilor pentru asigurarea transportului gratuit pe mijloacele de transport
în comun de suprafaţă, cu excepţia liniilor expres şi a celor speciale, pentru
beneficiarii prevăzuţi de Legea nr. 44812006, din oraşul Buftea

Consiliul local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate comun al Direcţiei Asistenţă Socială şi Direcţia Economică;
Adresa Regiei Autonome de Transport Bucureşti nr. S.P. 15491 I 03.04.2014,
înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 5911/11.04.2014;
• Prevederile Ordinului nr. 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru
persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
• Prevederile Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii
transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi
interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru
persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau
însoţitorii acestora, aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (2) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 ,
republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se
D.G.A.S.P.C. Ilfov

aprobă

şi

încheierea contractului între Consiliul local al oraşului Buftea,
Regia Autonomă de Transport Bucureşti, pentru o perioadă de un an ,

•

având ca obiect stabilirea condiţiilor pentru asigurarea transportului gratuit pe mijloacele de
transport în comun de suprafaţă, cu excepţia liniilor expres şi a celor speciale, pentru
beneficiarii prevăzuţi de Legea nr. 448/2006, respectiv persoanele cu handicap şi însoţitorii
acestora şi asistenţii personali, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Se
directorul

împuterniceşte

Direcţiei Asistenţă

Art. 3. Primarul
Socială

primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe
Socială să semneze contractul prevăzut în Anexa.

oraşului

Buftea prin serviciile de specialitate şi Direcţia
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul

şi

Asistenţă

oraşului

Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor
de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcţiei Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C.
Ilfov, Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.
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