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HOTĂRÂREA NR. 27
Din 28 Februarie 2017
privind asigurarea transportului elevilor cu microbuzul
înmatriculare IF- 07- KDK

şcolar

cu nr. de

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Resurse Umane,
Protecţia Muncii, Secretariat;
• Adresa nr.110/2017 a Şcolii Gimnaziale nr. 1, înregistrată la Primăria oraşului
'Buftea cu nr. 1627/2017;
• Hotărârea Consiliului local nr. 89/22.09.2016 privind modificarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2016 - 2017,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.04.2016;
• Procesul verbal de predare - preluare încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea Administrativ Teritorială oraş Buftea, privind
transmiterea fără plată a microbuzului marca Opel Movano, înregistrat la Primăria oraşului
Buftea cu nr. 15531/13.08.2015;
•Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, al Comisiei Juridice şi de
Disciplină şi al Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie;
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei
Naţionale nr. 5079/2016, ale Legii educaţiei naţionale nr.1 /2011, ale art.li alin. 2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/201 O privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice şi ale art. 36, alin. (2), lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct.1 din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă asigurarea transportului dus întors al elevilor între locul de
domiciliu al acestora şi unitatea de învăţământ la care frecventează cursurile, respectiv
Şcoala Gimnazială nr. 3 şi structurile arondate, cu microbuzul şcolar cu nr. de
înmatriculare IF- 07- KDK.
(2) Se aprobă asigurarea transportului elevilor unităţilor de învăţământ Şcoala
nr. 3 şi Şcoala Gimnazială nr.1, inclusiv structurile arondate acestora, pentru
participarea la competiţii şcolare.

Gimnazială

1

Art.2. (1) Se
realizarea obiectivului

aprobă
prevăzut

încheierea unui protocol între
la art.1 din prezenta hotărâre.

părţile

interesate pentru

(2) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate al
primarului, pentru a semna protocolul încheiat între părţile interesate, ca urmare a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Transportul dus întors al elevilor între locul de domiciliu al acestora şi
unitatea de învăţământ la care frecventează cursurile, se va realiza potrivit programului
întocmit de Şcoala Gimnazială nr. 3, care cuprinde traseul, orarul şi numărul de curse/ zi
efectuate.
(2) Transportul dus întors al elevilor unităţilor de învăţământ Şcoala Gimnazială nr.
3 şi Şcoala Gimnazială nr.1, inclusiv structurile arondate acestora, pentru participarea la
competiţii şcolare, se va realiza fără a perturba graficul de transport şcolar al elevilor la şi
de la şcoală.

(3) Toate costurile legate de utilizarea microbuzului şcolar, proprietatea
pentru asigurarea transportului elevilor, vor fi suportate din bugetul local al
Buftea.
(4) Se aprobă norma
transportului elevilor.
Art.4. Primarul
şi Şcoala Gimnazială

maximă

de 350

litri/lună/

oraşului,
oraşului

de combustibil, pentru asigurarea

oraşului Buftea prin aparatul de specialitate, Şcoala Gimnazială nr.1
nr. 3 Buftea, vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri îşi
aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

încetează

Art.6. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotârări, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, Şcolii Gimnaziale nr.1, Şcolii Gimnaziale nr. 3, în vederea
aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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