
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea numărului de curse,  repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul 

microbuzului școlar în contextul epidemiologic actual – Scenariul 1 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI, JUDEŢUL NEAMŢ,  

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1369/18.02.2021 al inițiatorului, domnul Primar Pavel Bereșoae, și 

raportul de specialitate nr. 1372/18.02.2021; 

- avizul  dat de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Gherăești; 

 Analizând adresa Scolii Gimnaziale, Comuna  Gherăești nr. 164/09.02.2021, înregistrată 

la Primăria Comunei Gherăești sub nr. 1180/12.02.2021,  prin care se înaintează, spre aprobare, 

repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar, în contextul epidemiologic 

actual – Scenariul 1;  

 Având în vedere prevederile art. 20 alin.(1)  și art. 85 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a 

educatiei nationale; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1 Se aproba numărul de curse care se vor efectua zilnic, repartizarea copiilor 

navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar, în contextul epidemiologic actual – Scenariul 1, 

conform anexei la prezenta.   

Art.2  Prevederile H.C.L nr. 81 din 23.09.2020, încetează.  

Art.3 Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

 

Nr.   16                                                                                                         Contrasemnează 

Din 26.02.2021                                                                                                                                Secretar general , 

                                                                                                                                                     Pălănceanu Marcela  

 

 

Adoptată în şedinţa din 26 februarie  2021 cu un număr de 15 voturi “pentru”  din totalul de 15 consilieri în funcţie 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERĂEȘTI 

Nr. 1369/18.02.2021 
 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea numărului de curse,  repartizarea copiilor navetiști pe curse și 

orarul microbuzului școlar în contextul epidemiologic actual – Scenariul 1 

 

 

 
 

 In conformitate cu prevederile  art. 20 alin. (1) din Legea nr. 1 /2011 a educatiei 

nationale <Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna 

desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea>. 

 In conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Legea sus mentionata < În situaţii 

justificate, elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât aceea 

de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă şi de internat, de către 

autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor 

economici, al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane 

juridice sau fizice>. 

 Cu adresa nr. 164/09.02.2021, înregistrată la Primăria Comunei Gherăești sub nr. 

1180/12.02.2021,  Scoala Gimnaziala, Comuna Gherăesti, ne-a înaintat spre aprobare, 

repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar în contextul epidemiologic 

actual – Scenariul 1; 

 În acest sens am initiat proiectul  de hotarare privind aprobarea numărului de curse,  

repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar în contextul epidemiologic 

actual – Scenariul 1. 

 Este de competența Consiliului Local, conform art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ de a discuta si adopta proiectul de 

hotarare privind aprobarea numărului de curse,  repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul 

microbuzului școlar. 

 
 
 
 
   PRIMAR,  
  Ec. Pavel BEREȘOAE 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERĂEȘTI 

Nr. 1372/18.02.2021 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea numărului de curse,  repartizarea copiilor navetiști pe curse și 

orarul microbuzului școlar în contextul epidemiologic actual – Scenariul 1 
 
 

  In conformitate cu prevederile  art. 20 alin. (1) din Legea nr. 1 /2011 a educatiei 

nationale <Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna 

desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită 

autoritatea>. 

 In conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Legea sus mentionata < În situaţii 

justificate, elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât aceea 

de domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă şi de internat, de către 

autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor 

economici, al colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane 

juridice sau fizice>. 

 Cu adresa nr. 164/09.02.2021, înregistrată la Primăria Comunei Gherăești sub nr. 

1180/12.02.2021,  Scoala Gimnaziala, Comuna Gherăesti, ne-a înaintat spre aprobare, 

repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul microbuzului școlar în contextul epidemiologic 

actual – Scenariul 1; 

  

 Este de competența Consiliului Local, conform art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ de a discuta si adopta proiectul de 

hotarare privind aprobarea numărului de curse,  repartizarea copiilor navetiști pe curse și orarul 

microbuzului școlar. 

 
 
 
      ȘEF S.V.S.U, 
     Jenică LUNGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


