ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VINTILĂ VODĂ

HOTĂRARE
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a
microbuzului de transport şcolar din patrimoniul
U.A.T – Comuna Vintila Voda, judetul Buzau
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 29.10.2019;
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Vintila Voda, înregistrat sub
nr.5454/22.10.2019;
- referatul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului
financiar - contabil, impozite şi taxe locale, inregistrat la nr.5461/22.10.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;
- prevederile art.20 alin (1) , art.23 si art. 85 alin (1) din Legii nr.1/2011 a
educatiei nationale , actualizata ;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere ;
- prevederile nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata,
- prevederile H.G. nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata ;
- prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr.761/1999 pentru
desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc
permanent si efectiv activitati de transport rutier, actualizata ;
- prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr.980/2011
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare
la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
stabilite prin OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere ;
- prevederile art.4 alin (2) din Hotararea de Guvern nr.569/2015 privind aprobarea
Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si la de la
locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din
invatamantul preuniversitar de stat ;
- prevederile art. art.129 alin.( 2 ) lit.d) coroborate cu alin. (7) lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile procesului verbal de predare preluare privind transmiterea fara plata
a microbuzului marca Opel Movano nr.543/2015 intre MDRAP si UAT Comuna
Vintila Voda;
- prevederile procesului verbal de predare preluare privind transmiterea fara plata
a microbuzului marca Ford Tranzit, nr.2513/23.12.2010;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare a microbuzului de
transport şcolar din patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale – Comuna Vintilă
Vodă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 Primarul comunei Vintilă Vodă şi Directorul Şcolii Gimnaziale ,,Tache
şi Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general
al comunei Vintilă Vodă, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vintilă
Vodă, Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău , Şcolii Gimnaziale ,, Tache şi
Ecaterina Tocilescu” Vintilă Vodă, compartimentului financiar- contabil, impozite şi
taxe locale şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei,
precum şi pe pagina de internet www.primăriavintilavoda.ro.

NR. 49
Vintilă Vodă, 29 OCTOMBRIE 2019
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU

Contrasemnează
secretar general,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa
ordinară din data de 29 OCTOMBRIE 2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ cu :11 voturi pentru; -voturi împotrivă; -abţineri , din numărul total de 11
consilieri în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi.

