ROMANIA
JUDETUL BRAIL A
COMUNA BARAGANUL
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CONSILIUL LOCAL
-nr. 15, GQtf:817005 Tel:
H O T A R A R E A NR36
Din 26.05.2022

Privind: aprobarea Regulamentului privind organizarea §i function area transportului elevilor
de liceu cu microbuzul scolar
Consiliu! local Baraganul intrunit in sedinja ordinara din 26.05.2022;
Avund in vedere:
Adresa Institutiei Prefectului judetul Braila, nr. 5966/20.04.2022
- Referatul managerului de transport nr. 3079/1 din 18.05.2022
- Raportul de aprobare al d-lui primar Daniel-Mihail Sandu, in calitate de initiator al proiectului de
hotarare, inregistrat sub nr. 3079/2 din 18.05.2022;
- Art. 84, alin. (1A3) si (1A4) si art. 85, alin. (1) din Legea nr. 1/201 1 a educajiei rationale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Art.l8 A l, art. 41, alin. (5) §i art. 49dinO.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si
completarile ulterioare,
- Ordinul Ministerului Educate! privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de
transport pentru elevii care nu pot fi scolariza^i in localitatea de domiciliu,
- Avizele consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:
- Art. 129, alin. (3), lit. e) si alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modillcaiile si completarile ulterioare;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Baraganul
In temeiul: art. 139, alin.(l) si art. 196, alin.(l), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind organizarea §i funcjionarea transportului elevilor de liceu cu microbuzul
de^inut de comuna Baraganul, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art 2. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL Baraganul nr. 1 1 din 02.02.2022 privind
aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzului scolar si finantarea cheltuielilor necesare
transportului elevilor cu domiciliul in comuna Baraganul, care frecventeaza cursurile de invatamant
preuniversitar la liceu! Nicolae Titulescu Insuratei.
Art. 3. Prezenta hotarare
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a la cunostinta persoanelor interesate de secretarul general al comunei

