CLARIFICARI PRIVIND DECONTUL CARBURANTULUI
PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Persoanele cu dizabilități adulte, tutorele, părintele sau persoana care
se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat
în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, își
exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau
pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin
cerere (scrisă în cazul acordării biletelor gratuite sau prin semnarea
menţiunii din cererea de decont, în cazul optării pentru decont carburant),
depusă prin mijloace electronice sau la direcția generală de asistență socială
și protecția copilului în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul,
modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.
ATENȚIE!
Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se
mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal sau
însoţitorului persoanei cu handicap grav.
Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban
în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita
decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.
Exprimarea opţiunii pentru decont se face o singură dată în termenul de
valabilitate al certificatului de handicap, iar dacă acesta are termen
permanent, o singură dată pe an calendaristic.
Cine sunt beneficiarii decontului:
– persoana cu dizabilităţi gradul grav şi accentuat;
– reprezentantul legal al acesteia (tutorele/ persoana desemnată în baza
unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii)- în cazul
beneficiarului adult;
– părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea
copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție
specială, stabilită în condițiile legii;

Care sunt condiţiile decontului:
Decontarea carburantului se face pentru deplasarea cu autoturismul
aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului
personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, fără a depăşi
suma de
-1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, în limita a 24
de călătorii;
- 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat, în limita a
12 călătorii.
Dacă certificatul de handicap are valabilitatea mai mica de 12 luni,
numărul călătoriilor şi suma de decont se vor calcula corespunzator
perioadei de valabilitate a certificatului.
Ce trebuie să fac ca să beneficiez de decontul carburantului:
Beneficiarii care vor opta pentru decontarea carburantului vor depune
la Biroul de Stabilire Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap, din cadrul
DGASPC Galaţi sau vor transmite prin poştă, in termen de 60 de zile de la
data efectuării călătoriei, cererea de decont (modelul acesteia fiind
prevăzut în anexa nr. 2.), insoţită de documentele precizate mai jos, pentru a
putea fi prelucrata de compartimentul de specialitate care va acorda
decontul:
a) bonurile fiscale de carburant în original (în format fizic) şi copie, să fie,
lizibile, să nu conţină şi alte produse achiziţionate în afară de carburant, să
nu fie decontate pe firmă, iar cantitatea de combustibil să fie proporţională
cu distanţa călătoriei declarate, conform site-ului „distanta.ro”;
b) act identitate original persoană cu handicap/părintelui, tutorelui
sau persoanei desemnate în baza unei măsuri de protecţie specială-pt.
verificare;
d) actul original prin care persoana este desemnată reprezentant legalpt. verificare;
e) extras de cont pe numele persoanei care figurează în programul
informatic ca beneficiar al prestaţiilor sociale: persoana cu handicap,
tutorele, părintele sau persoana desemnată în baza unei măsuri de protecţie
specială.

Cum se completează cererea de decont:
Cererea de decont se completează la Sectiunea I cu datele de
identificare ale persoanei cu handicap adulte, de către aceasta, tutore sau
persoana desemnată în baza unei măsuri de protecţie specială, iar la
Sectiunea II cu datele şi de către părintele, tutorele sau persoana
desemnată în baza unei măsuri de protecţie specială.
Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu
handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație,
precum şi cantitatea de carburant necesară călătoriei declarate se stabilește
utilizând site-ul: https://distanta.ro.
Acelaşi bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii şi o
singură călătorie poate fi efectuată în baza mai multor bonuri fiscale. O
călătorie trebuie efectuată începând cu aceeaşi zi sau ulterior, in maxim de
15 zile de la data înscrisă pe bonul fiscal eliberat în perioada de valabilitate a
certificatului. Acelaşi număr de bon fiscal se completează în cererea de
decontare, pentru fiecare călătorie efectuată în baza acestuia.
Cererea de decont se datează şi semnează de către persoana care o
completează.
ATENȚIE! NU SE DECONTEAZA CONTRAVALOAREA INSCRISA PE
BONUL FISCAL
Decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimaţilor de călătorie
pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul
persoanelor cu handicap cu trenul, încheiată între DGASPC Galaţi şi
Compania Naţională de Căi Ferate (SNCFR):
TARIFE DECONT CARBURANT
De la 07.2022 (TREN INTERREGIO-IR-cls 2)
Site calcul distanţa km: “distanta.ro”
ZONA KM
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-250
251-300
301-350

lei
9,50
10,00
11,00
13,00
16,00
17,00
22,00
25,00
28,00
31,00
37,00
43,00
48,00
54,00
58,00
67,00
75,00
82,00

351-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000

91,00
104,00
116,00
128,00
139,00
150,00
160,00

Când primesc banii:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului decontează
carburantul, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data
înregistrării cererii și a documentelor aferente, în contul persoanei cu
handicap, tutorelui, părintelui sau persoanei desemnate în baza unei măsuri
de protecţie specială.

