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H O T Ă R Â R E A nr. 9
din 25.02.2021
Privind: aprobarea transportului rutier pentru elevii din
învățământul preuniversitar comunei Valea Mărului, județul Galați
Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 283/12.02.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară, în data de 25.02.2021;
Având in vedere :
-referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 284/12.02.2021;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei,
înregistrat sub nr. 285/12.02.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
În conformitate cu prevederile :
- art. 66-68 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile
Legii nr. 226/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.
1/ 2011,
-prevederile art. 20 din Ordonanta nr. 19/ 1997 privind transporturile cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările
şi completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c),, alin.(6), lit. b),c),art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă transportul în interes public al elevilor pe traseul Mândrești-Tecuci
și retur cu autocarul și microbuzul școlar al primăriei și pe raza administrativteritorială
a
comunei
Valea
Mărului:
Art.2.(1) Transportul elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar
acreditat/autorizat din Tecuci se face în baza legitimațiilor de transport eliberate de
către
operatorul
de
transport
public
și
a
listelor
cu
aceștia
Art.2.(2)
Legitimațiile de transport se eliberează lunar și gratuit, în baza
adeverințelor de la unitatea de învățământ unde este înscris elevul.
Art.3. Decontarea transportului în interes public se va face în conformitate cu
prevederile art. 84 din Legea educației nr.1/2011, modificată și completată
Art.4. Pentru anul școlar 2020- 2021 tariful de călătorie este 16 lei/ zi pentru
Mândrești –Tecuci – tur-retur și 14 lei /zi pentru Valea Mărului- Tecuci și tur-retur.
Art.5. În situații justificate, elevilor li se asigură transportul în interes public-gratuit
pe raza unității administrativ teritoriale Valea Mărului, cât și pe traseul Mândrești
– Tecuci tur și retur de către primăria Valea Mărului
Art.6. Cu data prezentei hotărâri de abrogă orice alte dispoziții contrare.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Chifan Nicoleta-Carmen
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