
  
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 
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H O T A R A R E A  NR.41 
Din  28 August  2013 

                                                                              
privind  închirierea unui mijloc de  transport  public   

pentru elevii satului Oancea in anul scolar 2013 - 2014 
 

 
Având în vedere iniţiativa Primarului comunei Romanu prin expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre;                  
Având în vedere adresa nr.1137/20.08l;2013 a Scolii gimnaziale Romanu; 
Având in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 11 lit.g), art. 68 alin.(1) lit.d) şi art.112 alin.(1) din 

Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 
In conformitate cu  dispoziţiile art. 84 alin. (1) si (2), art. 105 alin. (2) lit. e)  din Legea 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             Avizele comisiilor de specialitate de la nivelul consiliului local;  
             In baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.  d), alin. (6) lit. a) pct. 2 si pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 
Art.1. Se aprobă pentru anul scolar 2013-2014,închirierea unui mijloc de transport 

public pentru deplasarea elevilor din satul Oancea la Scoala gimnaziala al satului Romanu 
 
Art.2. Fondurile necesare pentru acoperirea inchirierii mijlocului de transport  vor fi 

suportate de părinţii copiilor care frecventează şcoala gimnazială Romanu,pănă la 
deblocarea sumelor alocate de catre Ministerul Educaţiei Naţionale conform legilor in 
vigoare. 

 
Art.3. Primarul comunei Romanu si inspectorul compartimentului contabilitate  vor 

duce la indeplinire  prezenta hotarare. 
 
Art.4. Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare Institutia 

Prefectului,Scoala gimanziala Romanu si tuturor persoanelor interesate. 

 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZA, 

             Puia  Ionel                                                              Zainea Cristian George 
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                                              PROIECT DE HOTARARE 
 

privind  închirierea unui mijloc de  transport  public   
pentru elevii satului Oancea in anul scolar 2013 - 2014 

 
 
Având în vedere iniţiativa Primarului comunei Romanu prin expunerea de motive la 

proiectul de hotărâre;                  
Având în vedere adresa nr.1137/20.08l;2013 a Scolii gimnaziale Romanu; 
Având in vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 11 lit.g), art. 68 alin.(1) lit.d) şi art.112 alin.(1) din 

Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 
In conformitate cu  dispoziţiile art. 84 alin. (1) si (2), art. 105 alin. (2) lit. e)  din Legea 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
              In baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.  d), alin.(4),lit.a,alin. (6) lit. a)  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 
Art.1. Se aprobă pentru anul scolar 2013-2014,închirierea unui mijloc de transport 

public pentru deplasarea elevilor din satul Oancea la Scoala gimnaziala al satului Romanu 
Art.2. Fondurile necesare pentru acoperirea inchirierii mijlocului de transport  vor fi 

suportate de părinţii copiilor care frecventează şcoala gimnazială Romanu,pănă la 
deblocarea sumelor alocate de catre Ministerul Educaţiei Naţionale conform legilor in 
vigoare. 

Art.3. Primarul comunei Romanu si Inspectorul compartimentului contabilitate  vor 
duce la indeplinire  prezenta hotarare. 

 
Art.4. Secretarul comunei va populariza prin orice mijloace de informare Institutia 

Prefectului,Scoala gimanziala Romanu si tuturor persoanelor interesate. 

 
 
                                                          PRIMAR, 
 
                                              VASILACHE DUMITRU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

 Avand in vedere adresa nr.1137 din 20.08.2013 a şcolii gimnaziale Romanu,prin care 
solicita sprijin pentru închirierea unui mijloc de transport necesar transportului elevilor din 
cl.I-VIII pe ruta Oancea-Romanu şi retur,propun Consiliului local Romanu ca acest mijloc 
de transport sa fie platit de catre Scoala gimnazială Romanu,prin străngerea sumelor pentru 
abonament de la parinţii copiilor care frecventeaza scoala,pană la deblocarea sumelor de la 
Ministerul Educaţiei Nationale conform Legii nr.1 din  ianuarie 2011 care la art.84,alin.1 
arată ca elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează 
cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei,Cercetării,Tineretului şi 
Sportului,prin unităţile de învaţămănt la care sunt şcolarizaţi,pe bază de abonament. 
 Menţionez  faptul ca între Scoala gimnazială Romanu şi Societatea Comercilală care 
au asigurat transportul în anul şcolar 2012-2013 există un blocaj financiar de 343,4 mii lei 
din perioada decembrie 2012 – iunie 2013,datorat nedecontarii cheltuielilor. 
 In consecinta vă propun aprobarea închirierii unui autobuz de la SC Braicar SA care 
să asigure transportul unui numar de 45 elevi în conditii bune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     PRIMAR, 
 
                                                       VASILACHE DUMITRU 

 
 


