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H O T Ă R Â R E 

privind subvenționarea cu 100% a abonamentelor de transport pe  

ruta Techirghiol-Constanta pentru elevii/studenții cu handicap grav, accentuat,  

mediu si însoțitorii acestora pentru anul 2021 

 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.01.2021 . 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 3,  
 Având în vedere: 

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

- HG nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare 

a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap; 

- Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 ; 

- Raportul de specialitate nr. 174/08.01.2021 al Directiei de asistenţă socială , 

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.4, lit.a, alin.7, lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

       In temeiul prevederilor art.139, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă subvenționarea în proporție de 100% a abonamentelor de transport pe 

ruta Techirghiol-Constanța, Techirghiol – Eforie Nord – Eforie Sud, pentru elevii/studenții cu 

handicap grav, accentuat, mediu şi însoțitorii acestora care urmează cursurile învățământului de zi  

de masă, special sau alte variante educaționale, in alta localitate decât cea de domiciliu. 

Art.2 – Subvenționarea se acordă pentru anul 2021, atât pentru transportul cu microbuze, 

cat si cu autobuze. 

 Art.3 – Factura pentru decontarea abonamentelor se va depune până la sfârșitul lunii în 

care au fost emise. 

Art.4 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 14.01.2021. 

Nr. 5. 
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