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  HOTĂRÂREA NR. 50  
Din 27 august 2019 

 
 

 Privind: asigurarea transportului elevilor școlari și preșcolari la instituțiile de 
învățământ de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca. 
 
 
         Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă  
ordinară, 
       
 

-   având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 5 din 14 august 2019 inițiat de 
primarul comunei Câmpineanca prin care solicită asigurarea transportului elevilor 
școlari și preșcolari la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Câmpineanca; 

 
- văzând referatul de aprobare al primarului Comunei Câmpineanca, în 

calitate de initiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 5 din 14 august 
2019; 

 
- ținând cont de solicitarea Școlii Gimnaziale Ioan Câmpineanu prin care ne 

solicit asigurarea transportului elevilor școlari și preșcolari; 
 

         - luând în considerare raportul de specialitate al consilierului superior din 
cadrul Serviciului Public de asistență social și autoritate tutelară și avizul comisiei   
pentru agricultura, economico-financiare, socio-culturale, culte, învăţământ, sănătate 
şi familie, domeniul public şi privat a Consiliului Local Câmpineanca la acest 
proiect de hotărâre;      
 
         - în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), art. 85, art. 102, art. 104 alin. 
(2) lit d, art. 105 alin. (2), lit e din Legea nr.1/2011, a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare ;    
   
         - în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. a), 196 alin. (1) lit. a, art. 197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05 iulie 2019, 
                                 
 
 
 
             



H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 
                    

          Art.1. Se asigurarea transportul elevilor școlari și preșcolari la instituțiile de 
învățământ de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca prin 
încheierea unui contract de prestări servicii pentru efectuarea transportului de elevi  
prin curse regulate. 
 
 Art.2. Se aprobă Regulamentul pentru desfășurarea activității de transport 
elevi pe raza UAT Comuna Câmpineanca.  
 
 Art.3. Sumele necesare încheierii contractului pentru transportul elevilor vor 
fi asigurate din bugetul local, din contul RO09TREZ24A510103200130X, din 
cadrul capitolului 51.01.03- administrație, în limita sumei de 3.000 de lei /luna, până 
la repartizarea unui microbuz de la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. 
 
         Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicată, conform legii, de secretarul unităţii 
administrative teritoriale Câmpineanca.      
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