
HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor beneficiarilor de abonamente lunare şi cartele magnetice, acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

        
    
     Consiliul Local al sectorului 4;

    Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 Bucureşti;
    Luând în considerare referatul de specialitate nr. 2480/21.11.2007 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4.
    Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/18 decembrie 2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si art.3 din Anexa la HCL
15/28.02.2007, privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu
mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul,
    În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi art. 81 alin.2 lit.n din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicata;  

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă listele beneficiarilor de gratuităţi pentru transportul urban cu mijloacele de
transport în comun de suprafaţă pentru perioada   20 octombrie - 20 noiembrie 2007, pentru
persoanele cu handicap accentuat şi grav persoanele cu handicap vizual precum şi pentru
asistenţii personali sau însoţitorii acestora  care sunt nominalizate in Anexa nr. 1) şi 2) ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă listele  beneficiarilor de gratuităţi pentru transportul urban cu metroul pentru
perioada 20 octombrie â€“ 20 noiembrie 2007, pentru persoanele cu handicap accentuat şi
grav, persoanele cu handicap vizual precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora
 care sunt nominalizate in Anexele nr. 3) şi 4) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 29.11.2007. 
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