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HOTĂRÂRE Nr. 55/2021
privind aprobarea asigurării din bugetul local, a cheltuielilor pe linia de

transport în comun persoanei cu handicap accentuat

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  pe data de
15 decembrie 2021, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 166/2021.

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 93/2021 privind aprobarea asigurării din bugetul

local, a cheltuielilor pe linia de transport în comun persoanei cu handicap accentuat;
- Referatul de aprobare al primarului cu nr. 94/2021
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 3128/2021 al secretarului general al

comunei Leliceni
- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1194/15.05.2012 eliberat de

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, d.lui Bartalis Attila Antal
domiciliat în comuna Leliceni, sat Fitod nr.48;

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 249/07.03.2018 eliberat de
Comisia de Protecţia Copilului, minorei Csibi Emese  domiciliată în comuna
Leliceni, sat Fitod nr.160, judeţul Harghita;

Legitimaţia nr.1567/03.03.2016 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, Judeţul Harghita;

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor:
- pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină;
- pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,

muncă și protecție copii, tineret și sport.
Având la bază art.23 alin.(1) şi (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.23/2021 privind
pentru aprobarea bugetului local pe anul 2021 şi, estimările pe anii 2022 – 2024;

Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică conform căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă publică
a proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 28 octombrie 2021, conform proces
verbal de afișare nr.2869//2021;

În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (1) și alin. (14), respectiv art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;



HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă asigurărea din bugetul local a cheltuielilor pe linia de
transport în comun persoanei cu handicap accentuat, d.lui Bartalis Attila Antal, în
valoare de 80 lei/lună, reprezentând valoarea abonamentului pe ruta Fitod-Miercurea
Ciuc, respectiv Miercurea Ciuc-Fitod, eliberat de SC Csiki Trans SRL.

Art.2. Se aprobă asigurarea din bugetul local a cheltuielilor pe linia de
transport în comun persoanei cu handicap accentuat, elevei Csibi Emese, în valoare
de 80 lei/lună, reprezentând valoarea abonamentului pe ruta Fitod-Miercurea Ciuc,
respectiv Miercurea Ciuc-Fitod, eliberat de SC Csiki Trans SRL.

Art.3. Se aprobă asigurarea din bugetul local a cheltuielilor pe linia de
transport în comun, asistentului personal al persoanei cu handicap grav – d.nei Csibi
Magdolna, în valoare de 80 lei/lună, reprezentând valoarea abonamentului pe ruta
Fitod-Miercurea Ciuc, respectiv Miercurea Ciuc-Fitod, eliberat de SC Csiki Trans
SRL.

Art.4. Contravaloarea abonamentelor, se va suporta din bugetul local, de la
capitolul 51.02.103 subcap.20.01.09.

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Leliceni.

Art.6. Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se
comunică cu:
- Instituţia Prefectului-Judeţului Harghita,
- Primarul  Comunei Leliceni, d.l Nagy István-Alfréd,
- Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe,
- D.-lui Bartalis Attila Antal,
- D.- nei Csibi Magdolna,
- S.C. Csiki Trans S.R.L.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier, Secretarul general al comunei,

Vitos László-Károly Molnár Szidonia
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