
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURIU 

     
 

PROIECT DE HOTARARE  
privind aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare a elevilor in 

microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul 
scolar 2014 – 2015  

 
 

 

Consiliul Local al comunei Unguriu,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului Comunei Unguriu, Judetul Buzau, 

inregistrata sub nr. _______/______________; 
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. _______/______________;  
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unguriu; 
-adresa Scolii Gimnaziale “Ing.Oprisan Iarca” Unguriu nr. ____/_____________, 
prin care solicita aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare a copiilor in 
microbuzul scolar pe raza comunei Unguriu; 
-prevederile art. 7 si art. 10 din Regulamentului – cadru privind organizarea 

transportului scolar aprobat de catre Inspectoratul scolar Buzau, aprobat in 

Consiliul de Administratie al ISJ Buzau in data de 29.10.2014; 
-prevederile art. 161 din Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar, actualizat cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Sectiunii 3, Subsectiunea 2 – Efectuarea transportului rutier in 

cont propriu de persoane din Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe 
acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere; 
-prevederile art.101 alin.1 pct.15 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile art.36 alin.2 lit.d şi alin. 6 lit.a pct.1 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publicã localã, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

 
 In temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 
administratiei publice locale nr. 2l5/200l, republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

 
 

HOTARASTE: 
 



Art.l  Se aproba statiile de imbarcare si debarcare ale elevilor in 
microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 

2014 – 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza 
directorul Scolii Gimnaziale “Ing. Oprisan Iarca” Unguriu. 

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor 
fizice si juridice interesate . 

 

 
 
 

                      Initiator ,                                           Avizat legalitate , 

                Primar comuna ,                                   Secretar comuna , 
             Ing. Tirizica Gheorghita                        Jr. Marin Adrian Vasile  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
PRIMARUL COMUNEI UNGURIU 
Nr._______ /________________ 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare ale elevilor in 
microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau, in anul scolar 

2014 – 2015 

 
 

Domnilor consilieri, 

 

In conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare una 

dintre atributiile consiliului local este aceea de a asigura accesul la educatie 

si de a sustine desfasurarea activitatilor scolare in conditii normale.  

In acest sens au fost sustinute toate demersurile in vederea asigurarii 

transportului, in mod gratuit, elevilor de la domiciliu la scoala unde acestia 

invata. Pentru desfasurarea in mod corespunzator a activitatii de transport 

in cont propriu trebuie indeplinite anumite conditii, respectiv obtinerea 

unor certificate de transport dar si respectarea legislatiei cu privire la 

circulatia pe drumurile publice. 

Pentru asigurarea transportului elevilor de la domiciului, respectiv din 

satele componente ale comunei si pana la Scoala Gimnaziala Unguriu au 

fost stabilite trasee conform anexei la proiectul de hotarare . 

Avand in vedere cele prezentate supun spre analiza si aprobare in 

sedinta consiliului local proiectul initiat. 

   
 

 

Initiator,  
Primar,  

Ing. Tirizica Gheorghita  
 



ROMANIA          
JUDETUL BUZAU          
COMUNA UNGURIU        

NR. _____/ _____________ 

 
 

Raport de specialitate 
privind aprobarea statiilor de imbarcare si debarcare ale elevilor in 

microbuzul scolar, pe raza comunei Unguriu, judetul Buzau,  
in anul scolar 2014 – 2015  

 

 

In conformitate cu prevederile Ordinul nr. 4925/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar, actualizat cu modificarile si completarile 

ulterioare transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii si de administratia locala este gratuit. 

Tinand cont de Regulamentul – cadru privind organizarea transportul 
scolar aprobat de catre ISJ Buzau in cadrul consiliului de administratie in 
data de 29.10.2014 in coroborare cu prevederile legii 215/2001, privind 
administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, consiliul local trebuie sa aprobe statiile de imbarcare si 
debarcare ale elevilor care sunt transportati de la domiciliu la unitatea de 
invatamant unde acestia invata.  

Statiile de imbarcare – debarcare stabilite vor fi aduse la cunostinta 
si Autoritatii Rutiere Romane, pentru a putea fi considerate statii pentru 
imbarcare – debarcare persoane, iar oprirea in alte locuri decat cele 

stabilitre constituie contraventie si se sanctioneza conform legii. 
Tinand cont de Regulamentul privind organizarea transportului 

aprobat de catre Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Unguriu in 
care sunt propuse statiile de imbarcare – debarcare elevi, propun 
adoptarea proiectului de hotarare in forma initiata. 

 

 

  Compartiment asistenta sociala , 

Tirizica Elena Catalina 
   


