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din 31 august 2022

privind aprobarea modului de utilizare a microbuzului gcolar destinat transportului elevilor,
la nivelul rnunicipiului SighiEoara

Consiliul Local al Municipiului Sighiqoara, intrunit in qedin!6 ordinard,
Ludnd act de proiectul de hotirdre, inregistrat at rc. 24.683128.07 .2022 qi la Consiliul Local

Sighiqoara cu nr. 24.743/28.07.2022, de referatul de aprobare, inregistrat cu nr. 24.682128.07.2022, al
Primarului municipiului, in calitate de iniliator, calitate conferitd de prevederil e arl. 136 alin. (1)
coroborate cu cele ale arl". 211 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului ru. 57 /2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile qi completdlile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile:
- Legii w. 1l20ll, Legea educaliei naJionale, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
- Ordonanlei Guvernului ru. 2712011 privind trasporturile rutiere, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- Ordinului ministrului transporlurilor gi infrastructurii w. 98012011 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea qi efectuarea
transporturilor rutiere $i a activitdlilor conexe acestora stabilite prin Ordonanla Guvemului nr.
27 /2011 privind transpoturile rutiere, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

- Odinului ministrului transporturilor gi infrastructurii gi, ministrului sdndtdlii nr.
1.151,/175212021 pentu aprobarea cadrului general privind examinarea medicald qi
psihologicd a personalului cu atribulii in siguranta transporturilor;

- Ordinului ministrului transpotturilor nr. 1,21412015 pentru aprobarea nomelor privind
pregdtirea Si atestarea profesionald a personalului de specialitate din domeniul transporturilor
rutiere, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

- Ordonanlei Guvernului nr,3712007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulitor privind
perioadele de conducere, pauzele qi perioadele de odihnd ale conducdtorilor auto qi utilizarea
aparatelor de inregistrare a aativitdlii acestora, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Oldonantei de Urgenld a Guvernului nr. 19512002 privind circulafia pe drumurile publice,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Hotdr6rii Guvernului nr. 1.39112006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanlei de UrgenJd a Guvernului r. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, cr.r
modificdrile qi complet6rile ulterioare;

- Ordinului ministrului educaliei $i cercetarii r. 5.44712020 privind aprobarea Regulamentului,
cadru de organizare gi functionale a unitAlilor de invdtdm6nt preuniversitar, cu modificdrile qi
completdrile ulterioale;

- Ordinului ministrului educaliei, cercet[rii, tineretului gi sportului nr. 3.035/2012 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare qi desfrqurare a competiliilor qcolare qi a
Regulamentului de organizare a activitdlilor cuprinse in calendarul activitfiilor educative,
gcolare gi extraqcolare, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

- Hotdrdrii Consiliului Local Sighiqoaraw. 129130,07.2020 privind darea in administrare a unui
bun aparlin6ld domeniului public al municipiului SighiEoara, respectiv microbuzul de
transport scolar matca Opel Movano qi aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare
al microbuzului de transport qcolar, la nivelul municipiului Sighigoara;

VizAnd prevederile afi.7 din Legea n.5212003 privind transparenla decizionald in administralia
publicd, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere Raportul de specialitate al Direcliei de Asistenld Sociald Sighiqoara cu m.
1.563110.06.2022, inregistrat la Municipiul Sighiqoara cu nr'.24.681128.07 .2022, prin carc se propune



aplobalea modului de utilizare a microbuzului ;colar de$inat transportului eleyllot,la nivglul
municipiului Sighiqoara;

Avdnd in vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
in temeiul prevederilor arr. 729 alin. (1), alin. (2) lit. c) qi lit. d), alin. (Z; fit. u) 9i lit. b) qi alin.

(14), afi. 139 alin. (1) qi alin. (3) lit. g) qi a art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului
nr, 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1, (1) Se aprobd Regrilamentul privind modul de utilizare a microbuzului qcolar destinat
transportului elevilor, la nivelul municipiului Sighiqoara, conform anexei nr. 1, care face parle integrantd
din prezenta hotdrAre.

(2) Ca o consecin!5 a celor prevdzute la alin. (1), incep6nd cu data adoptdrii prezentei hotdr6ri,
Regulamentul privind modul de utilizare al rnicrobuzului de transport qcolar la nivelul municipiului
Sighiqoara, aprobat prin arl. 4 din I lotdr6rea Consiliului Local Sighiqoara nr. 729130.07.2020, iqi
inceteazd aplicabilitatea.

Art, 2. Se aprobd traseele dus - intors ale microbuzului qcolar marca Opel Movano, tip 16+1
locuri, aflat in administrarea Direcliei de Asisten![ Sociald SighiEoara, in scopul asiguldrii transporluluv
elevilor intre domiciliul acestora gi unitatea de invSldmAnt in care desfEEoard cursuri qcolare, dupd cum
urmeaz[:

+ SIGHI$OARA - localitate componentd RORA
-+ SIGI{I$OARA - localitate componenta SOROMICLEA
-+ SIGHI$OARA * localitate componentd VENCHI

Art.3. Se aprobd consumul mediu de combustibil la 100 km parcurgi, pentru microbuzul qcolar
marca Opel Movano, tip 16+1 locuri, aflat in administrarea Direcliei de Asistenld Sociald SighiEoara, in
cotl de 13,5 litri, in limita consumului maxim lunar de carburant stabilit anual prin hotirAre a Consiliului
Local Sighiqoara.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazd Primarul
Municipiului Sighiqoara qi Direclia de Asistenld Social6 Sighigoara.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighiqoara, ptezetta hotdr6re va fr
comunicatd, in termenul prevdzut de lege, Primarului Municipiului Sighiqoara, Directotului executiv a'
Direcliei de Asistenld Sociale Sighiqoara, Prefectului JudeluluiMureq qi se va aduce la cunogtinJd publicd)/
prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.tr-lirngligEiglllsglg.Iq.

PRE$EDINTE
Stupariu

Contrasemneazd pentru leqalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,

Bizo Anca

ol$w
Prezenta s'a difLEat aslfel:
I €x. dos. hotarari;
I ex. dos. Sedinl ;
I ex. lnstitt4ia Prefect'rhri - Jsdelul Mur€$;

I ex. Secretar oeneral;
I €x. BiroulB get, Conlabjlilate, Salariziro- Direclia Economioa;
I ex. Biroul Losistic $iAdrni istrativ;
I ex. Biro l Juidic;
2 ex. Direclia de AsisrerF Sociala Siglripara.
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