ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HORODNIC DE JOS
PRIMAR
Nr. 5411/10.12.2015
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport scolar pentru elevii din cadrul
Scolii Gimnaziale “I.G. Sbiera” Horodnic de Jos

Consiliul local al comunei Horodnic de Jos, județul Suceava,
Având în vedere:

expunerea de motive înregistrată sub nr.5455 din 11.12.2015 a primarului comunei Horodnic de Jos;

raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5498 din 15.12.2015;

rapoartele de avizare, înregistrate sub nr.5518 din 16.12.2015 al Comisiei pentru buget finanțe, administrarea
domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, comerț și protecția mediului și nr. 5519 din
16.12.2015 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, sănătate, sport și asistență socială, ale Consiliului local al
comunei Horodnic de Jos.

prevederile art.20, alin.(1), art.23 si art.85, alin.(1) din, Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare;

prevederile O.G. nr.27/2011 privind organizarea și efectuarea transposturilor rutiere și activitațile conexe
acestora, actualizată;

prevederile Ordinului M.T. nr.761/21.09.1999, privind desemnarea și atestarea profesională a persoanelor
care conduc permanent și efectiv activitați de transport rutier, actualizat;

prevederile O.U.G.nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, actualizată;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.,,d”, alin .(6), lit.,,a”,pct.1 și art.45, alin.(1) si art.115, alin.(1),
lit.,,b” din Legea nr.215/2001 privind Administratia publică locala, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1. Cu data adoptarii prezentei hotărâri se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a
microbuzului de transport scolar destinat transportului elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale “ I.G. Sbiera” Horodnic
de Jos, judetul Suceava, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.
Regulamentul descris în Anexa nr.1 de la art.1 din prezenta hotarare va fi însușit și aprobat în
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “ I.G. Sbiera” Horodnic de Jos .
Art.3 Secretarul comunei va face publica prezenta hotarare, o va comunica celor interesați și Institutiei
Prefectului – Judetul Suceava.
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