ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PÂRSCOV
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al
microbuzelor de transport scolar in comuna Pârscov
Consiliul local al comunei Pârscov,
Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Pârscov , privind
utilizarea microbuzelor scolare inregistrata la nr.2317/08.04.2019 ;
- Raportul de specialitate al coordonatorului transportului rutier din
aparatul de specialitate al primarului comunei Parscov , inregistrat
la nr.2318/08.04.2019;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului
- local al comunei Parscov,inregistrate la nr.2590/18.04.2019;
- Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (art.20, alin.(1) art 23;
art.85, alin (1);
- OUG nr.109 din 14.07.2005, actualizată, privind transporturile
rutiere;
- Ordinul MTCT nr.1892 din 17.10.2006, actualizat, pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora;
- Ordinul MLPTL nr.447 din 24.03.2003 actualizat, pentru aprobarea
instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a
personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa
circulaţiei;
- Ordinul MT nr. 761 din 21.09.1999, actualizat, privind desemnarea
şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi
efectiv activităţi de transport rutier;
- OUG nr.37 din 01.08.2007 actualizată, privind stabilirea cadrului
de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzelor şi
a perioadelor de odihnă ale conducătorului auto;
- Legea nr.49 din 20.03.2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice;
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- HG nr.1391 din 26.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
In temeiul art.36 alin.6 lit.a pct.1 si art.45 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata , modificata si
completata
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aproba Regulamentul privind modul de utilizare al
microbuzelor de transport scolar in comuna Pârscov , conform anexei
la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Primarul comunei Pârscov va aduce la indeplinire prezederile
prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare
persoanelor si institutiilor interesate.
Presedintele sedintei,
Consilier Bălănescu Tudora
Pârscov , 18.04.2019
Nr. 15.
Contrasemnează ,
Secretar , Neculai Calen

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pârscov in sedinta ordinară din
data de 18.04.2019 cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale , republicată si actualizată , cu un numar de 15 voturi pentru , abtineri - ,si voturi impotriva, din numarul total de 15 consilieri prezenti la sedinta .
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