ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea itinerariului, programului si consumului lunar de combustibil pentru
microbuzul ce deserveste unitatile de invatamant de pe raza orasului Pogoanele
Consiliul Local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- adresa nr. 8247/30.08.2017 a Primariei orasului Pogoanele catre unitatile de invatamant de
pe raza orasului Pogoanele si raspunsurile acestora;
- referatul Administratorului Public al orasului Pogoanele, inregistrat la nr. 8310/31.08.2017,
prin care se efectueaza un calcul si se propune cantitatea de combustibil pentru consumul
microbuzului scolar;
- expunerea de motive a primarului orasului Pogoanele, înregistrată sub nr. 8311/31.08.2017;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orasului Pogoanele;
În temeiul art. 35, alin. (1), art. 41 şi art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Microbuzul scolar, proprietatea U.A.T. Pogoanele, cu numarul de
inmatriculare BZ-12-POG, va transporta elevii cu domiciliul in satul Caldarasti, apartinator
orasului Pogoanele catre Liceul Teoretic Pogoanele si Liceul Tehnologic I.A. Radulescu
Pogoneanu si inapoi, dupa urmatorul program : in perioada anului scolar intre orele 7.00 –
8.00 si 13.00 – 16.00, cu puncte de urcare/coborare dupa cum urmeaza: in satul Caldarasti:
in statia de autobuz si la Scoala Caldarasti, in orasul Pogoanele: in statia de autobuz de pe
str. Nicolae Balcescu, intersectia str. 22 Decembrie cu Patriei, intersectia str. Patriei cu I.L.
Caragiale, la Liceul Teoretic Pogoanele si la Liceul Tehnologic I.A. Radulescu Pogoaneanu .
(2)Prin exceptie de la alin.(1) acesta efectueaza curse cu elevii scolilor si in alte
localitati, pentru participarea acestora la concursuri, simpozioane, diverse activitati
extrascolare .
(3)Norma de consum, in functie de numarul de elevi si consumul specific l/km
este de 400 litri motorina/luna.
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotărare persoanelor si
institutiilor interesate.
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Serban Badea
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 43 / 31.08.2017
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
31 august 2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

