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JUDETUL ARAD 

COMUNA USUSAU 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 

 

HOTĂRÂRE  Nr. 76 
Din data de  

30 SEPTEMBRIE 2016 
 
               privind  aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport 

scolar ale Consiliului Local Ususau si stabilirea traseului microbuzelor scolare pentru anul scolar 

2016 - 2017, cu statiile de imbarcare si debarcare a elevilor  

 
      Consiliul Local al Comunei Ususau ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.09.2016 

      Având in vedere : 

- Proiectul de hotarare, Expunerea de motive si Referatul nr. 3250/22.09.2016 a D-lui 

SANFIRA COSTEL – inspector de sp. cu atributii de Sef SVSU si coordonator transport in 

cadrul Consiliului Local al comunei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-l Mirescu Vasilie 

– secretarul comunei Ususau; 

- Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.27 din 31.08. 2011 privind transporturile rutiere; 

- Ordinul Ministerului Transporturilor și infrastructurii nr. 980 din 30.11.2011 pentru 

aprobarea normrlor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare laorganizarea și 

efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța 

Guvernuluinr.27/2011 privind transporturile rutiere, actualizat; 

- Ordinul nr. 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 

medical si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si 

periodicitatea examinarii; 

- Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea 

profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 

- Ordonananța Guvernului nr. 37 din 7 aug. 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a 

regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activităților acestora, 

actualizată; 

- Legea nr. 49/2006 privind aprobarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice; 

- H.G. NR. 1391/2006 PRIVIND APROBAREA Regulamentului de aplicare a oug nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice , actualizată; 

- Ordinul 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar; 

- Adresele I.S.J Arad; 

- Ordinele de repartizare a celor 2 microbuse  școlare. 

- Elaborat în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat cu OMEC 4925/08.09.2005, cu completările OMECI 

4645/28.07.2009 și OMECT 4607/2012, 4106/2010, 5619/2010. Preluat și prelucrat după 

Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de transport școlar al 

Inspectoratelor școlare Județene.  

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin 6 lit. a, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 r1, privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 14/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 10/2016 al comisiei de specialitate nr. 3; 
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- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 14/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

 

            -  Numărul de ____ voturi pentru, ____ vot contra şi ___ abţineri ; 

            -  Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 
 

        În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

(republicată); 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1.  Se aproba Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport scolar 

ale Consiliului Local Ususau conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

         Art. 2 Se aproba traseul microbuzelor scolare pentru anul scolar 2016 - 2017, cu statiile de 

imbarcare si debarcare a elevilor conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

        Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Ususau 

prin aparatul de specialitate. 

         Art. 4 . Hotărârea se comunică cu: 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 

Contencios; 

- ȚOLE FLORIN – primarul comunei Ususau; 

- Scoala Gimnaziala ”Teodor Pacatian” Ususau ; 

- SANFIRA COSTEL – coordonator de transport.  

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR,                                                         

            _________________________                                                  MIRESCU VASILIE 


