
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 
Din 	.O. O/. 2818 

Privind aproiarea protoeolului de sprijinire.a Şcolii Gimnaziale Speeiale ,Constin Puescu,, 
Tecuci îu vederea traspor•ului eievilor care nu se pot depiasa siugri la şcoaiă, pâu1a â şiui 
aauiui 201 ,8. 

iiiator : Hudubae Cătăiin Coritaritin, Priarul Municipiului Tecuci, j.udeui Gaiai; 
Nr. deînegistrare şi data depunerii proiectului: 9975 / 22.01.2818; 
Consiiui Locai ai muicipinini Tecuci,Judeii Galaţi, întrunit în edinţă  0 	îndatade 

n vdere: 
epneiea de motive a ini ţiatoruini, îiiegistrută  sub rir. 9974 / 22.28i8; 
raportui cJe speciaiitate întocmit de către ServiciuJ. buget-contabiiitate,itt ub 	. 

9973122.01. 2018; 
raportul de avizare întocrnitde coniisiile de specialitate i. 1,2 si 3;$ 
Lgii bugetniuî de stat pe anui 2018., numânù 2/ 2018; 

° at.63, alia. i , lit.d) din Legea alministratiei publice iocale nr.2 1512001., repubiicată, cncri 
i 

Avrid în vedere adresa rir. 69716 f07. 12.2017, Şcoaia Girnnaziaiă  Speciaiă  ,Gnstain rnescn,, 
Tecuci. 

Ïn aza p.revederilor: 
art45 aJi.a. 2 lit.a corohorat cu ait.l 15 aiin.i lit.bdin Legea nr.215/2001 priitni biică  

locală, rpublicată  în februarie 2007, cu rnodific ărIe si oomp1etnle ultenoare 

OT Ă R Ă E: 

Se aprbă  protocoiui de sprie a Şcol:ii Giinnaziale :Speciale Constantin unesca »  Tecuci în 
vcderea trarisportuluî eievilor care nu se pot depiasa singuri la coai ă, prin aiocarea a l 	iriiună  pânâ Ja 

rşitui ariului 2018, începând cu luria lebruarie 20 18, courin protocoiului ane ă  iaperita 
At.2 Pratoeoiul perăzut ia art. i se poate preiungi prin acordui părţilor, ia soiicitarea eie ă  a 
Gininaziaie Speciale ,Constaritin Păuriescu,, Tecuci. 
ArL3 Prczerita bctărre va lî aclusă  ia iacIeplinire priri grija Priniaruiui inicîui Teouci. 
A.4 irezeita bOtărâ.e va lî coinnuicată  ceior iateresa ţi, pria grija secretaruluiinhirkipï4hî Tecaci. 

SECRETAUATMUC1LECUI 
Jr. Vaierica FMa 



ROMÂNIA 
JUI)EŢUL GALAŢI 

MUNFCIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NI.. 9974 / 22.Of,2O8 

EXNERE DE MOTIVE 
priid aprohea protocolului de sprijinire a Scolii Giinaziale Speciaic ,,Cstatîu 
Păunescu, Teeci M vcderca transportului elevilor care nu se pot depsa s-imguri la 
scoalâ,,pfinâ la sfârsîtni an uluî 2018. 

Prii adresa nr.. 97i6!7. i2..2017, Scoala Girnnazial ă  Specială  ,,Cotaritin Punescu,, 
Tecuci isoiicită  sp,rjin de ia Consiiini Locai Tecuci pentru transportui eleviior care nu .se pot 
dep1asa singuri la şcoaiă . Aceasta a priinit cereri de la p ărinţi sau asistenţipersorrali a 
7ape copii diagnostic ţi cu hardicap grav, de a primi autor în ceea ce privetie 
trarîsp.ortui eopiiior de acasă  la sooalà si retur. Prin aceiaşi adre.să  conducerea unităţîi 
so,iicîtă  supiimentarea curtitâ ţii de eombustihil pentru transpo.rtul ceiui de .ai optuiea eiev cu 
probieine de sănătate. 

Urmare a aoestei situaţii, Consiiiui Local Tecuci si Şcoaia Giinnaziaiă  Speciaiă  
,Corrstantirî Păurrescu,, Tecuci .au convenit de comun acord întocnirea unui protociol 
privindaiocarea a 100 iitrî/iurră  până  la sfâritui anului 2018, începând cu iuna feb.nrarie 
2018. 

n baza prevederiior arL36 aiîn 6 iit.a pct.2 din Legea nr.2 1 /20O i privind .adii.nistra ţia 
puhiică  ;iocaiă, repubiieată  în fébruarîe 2007, .cu r.odicăriie si corripietăriie uiterîoare 
,,corrsiiiul iocal asigură, potrivit oornpetenţelor saie şi în condiţiiie iegii, cadrul necesar 

ntru furrîjza.pea servîciiior pubiice de interes locai privind: servicîiie .sciciale pentru 
protecţia copiiului, a persoarreior cu handicap, a persoaneior vrstuiee, a familiei şî a aitor 
persoane sau grupurî aate îrr rîevoie socială,,. 

AvÛnd in vedcrenceste considèrenté, supu spe dezbatère 

I. 	 1l 

if 	Ş- 



MUNCPIUL TECU:C1 
RECŢIA GENERAL ECONO1CĂ  

NR. 9973122.04. 2018 

RAPORT 3E SPECIAIJITATE 
privind .aprobarea protocolului de sprijinire a Scolii Gimnaziaie Speiaie ,,Constantin ăuneseu,, 
Tecuci în vedere,a t:ransportului eleviior care nu se pot deplasa singuri la scoalà, pn ă  ia sfrşitul 

uiui 2018. 

Având în veere prevederiie Legii bugetului de stat pe anui 2018, nunărul 2/ 201; 
Avnd în vedere Legea nr.273/2006 privind fnanţeie pubiice iocaie., cu modiflcăriie şi 

completăriie ulterioare. 
Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administraţia pubiică  iocaiă, republîcată, 

cu modificărîie şi completârilc uiterioare; 

Potrivit preve.deriior art.36 alin 6 lit.a pct.2 din Legea nr.21.512001 privind 
adrninistraţia publicà 1ccaiă, repubiicată  în februarie 2007, cu rnodificăriie şi cornpletările 

uiterjoape ,00iiiiul kcal asigură, potrîvit competenţeior sale şi în oondiţiiie le.gii, cadrul 

necesar pentru furnizarea servîciiior publice de interes locai privind: servîciiie s•ociale pentru 

protecţia %copilului., a persoanelor cu handicap, a persoaxielor vârstnice, a fan-iiiei şi a aitor 

persoane sau grupurî afiate în nevoie social ă,,. 

Conform adresei nr. 97 16/7.12.20 1 7, Scoala Girnnaziai ă  Specială  ,,Constantin 

Păunescu,, Tecuci soiieită  spriji.n în vederea transportuitii el.eviior care nu se p.ot deplasa 

singuri ia coa1ă  Aceasta a primit cereri de la p ărinţi sau asistenţi personali a (opt) copii 
diagnosticaţi cu hanicap grav, de a primi ajutor în ceea ce privete transportui copiiior de 

acasă  la scoalà si retur. 

Uriare a acestei situaţii, •Consiliul Locai Te.cuci si Scoala Ginmaziaiă  Speciaiă  
,Constantix. Pne.scu,, Tecucî au convenit de comun acord întocmirea uiui protoco.I privind 

alocarea a 10 iitriil.rnă  pxtă  ia sfâritu1 anului 20 18 începând cu itma februarie .20 1 8. 

Chei.tuieiiie prevăzute în bugetul centralizat pe  anui 201 reprezintă  li.mite maxirne, 

care .nu pot fi depăşite, îar modificarea ior se face numai în condiţiile leg.ii. 

Argajarea, contractarea .de :lucr ări şi bunuri, precum şi efeetuarea aIe cheituieli se face 

numai cu respectarea .preederîior 1egale în lirnita crediteior bugeture aprobate. 

Iirector general 
Ţăpoi 	oieta 



U..AT. 	 ŞCOAIJA GIMNAZIAIJĂ  SPFJCIAIJĂ  
,,Consa.ntin Pnnescu,, TECUCI 

MUNICIPIUL TECUCI 
	

UIFJŢUIJ GAIJAI 
Nrîreg. 	/ 
	

N r.în reg. 

PROTOCOL 
privinl aeordarea de spijin ŞcoIii Ginnaziae Speciae ,,Constatii Pnnescu,, Tecci 
în veerea transportuluî elevilor care nu se pot deplasa singnri la ş al,pnă  la srarsitut 
annini 

Cap.I 	SCOP- 
'Copiîï cu dizalilitati au acces liber si egal la orice forma de educatie, prin garantarea aeeesulai la 

educatie atat la nivei formai, eat si la nivel substantial. 
Accesul formal la educatie reprezinta ansamblul masurilor inate in vecterea interzieerii si prevenirii 

oricarei fonne de iugradire directa sau indirecta aplicate copi.luini cu dizabilitati si!san parinteluil 
reprezentantuiui legal ai acestuia in procesul de inscriere ori de •transfer al copiluiui inir-o unitate de 
invatamaut, indiferent de uiveiui sau tipul acesteia. 

•Orice masura de .ordin legisiativ, institutional, adminisitrativ sau de aita natura, care are ca efect 
segregarea copiiir cu dizabi.iîtati in unitati de irivatamant distincte, esite .strict interzisa. 

.Scolarizarea copiiior cu dizabiiitati se realizeaza in urmatoarele tipuri de unit=ati de inamarit: 
Uuitati de invatanant de masa 
Scoli incluzive; 
Uiiitaiti de educatie nonformala; 
Scoli de Abiiitati. 

Prezent=nI protocol are ca soop: 
- Aiueliorarea calit ăţii vicţii copiilor cu dizabilităţi şi a famiiiilor aeesra printr-un program de 

servicii de transpart des şurat .sub supraveghere specializată  lai & Ia docilinl eopiiior 
- Părinţii eopiiior cu dizabiiităţi sunt asiguraţi de un ciimait de siguranţă  

ap1I. OBLIGATHLECONSILIULUI LOCAIJ 

Consiliul Local va asigura Iunar l 	una sută) litri carburant ce se va consuma pentru trauspoitai eleviior 
care nu se pot .deplasa singuri la swahl 

CaplJOBLIGATHLE Şeoii Giinnaziale Speciale Ciaitin Pese, reici 

Şcotii Gimnaziaie Specinle ,,Constantiri Păunescu,, Tecuci îi revin urmat=oarele ligaţii: 
- puue la dispoziţie .autaturisrnul Logan MCv- 7 locuri, popriet=atea şcoiii. îu perfect=ă  st=are de 

funcţiouarc; 
- 	tocrnete ziinie foe de parcurs pe eare se vor nominaliza oopiinunie şi prenurne) transportaţi; 
- depune dœumentele Justificative spre aprobare ia Prim ăria Tecuei până  cei tarziu iO-aie inaii 

unnătoare. 



Cap. iV: PER1ABA DE VALABLTATE A PROTOCOLULUI  

Prezentul protocolirttr ă în vigoae cu data de 01.02.201 i se va derula pnă  ia clatade 3l.i2.2O8. 

PRAR, 
HUR1UBAR CĂ  TĂLN CNSTANTN 

DIRECTOR)GENERAL FiCONOMIC 
TÂPOI NCOLETA 



!J.0 
2A 	AZI$P 

covsrv r OUCAl1 NATIONALE 

c: 

Nr.2303/ 27.1 1.2017 

Către, 

UAT TECUC 

n aten ţia dni Priinar Constantin llnrdubae 

Spre ş iinţă  Cousilier Pamfile Maria 
Servicinl Coin n nicare Registratn r ă  

Prin prezenta vă  solicităm acordul privind reînnoirea protocolului de colaborare în vederea 
sprijinirii elevilor şcolii noastre diagnostica ţi cu handicap, ce nuse pot deplasa singuri la scoal ă, prin 

asigurarea transportului pentru anul fînanciar 2018 si suplimentarea cantităţii de combustibil cu 20 1 itri 
lunar. 

Menţionăm că  suplimentarea de carburant se datoreaz ă  aprobării din partea UAT Tecuci pentru 
transportul 1a domiciliu si a elevului Bîtă  Samuel, clasa V-a, conform cererii nr. 53309/2.10.2017 

Directqr . 	 Secretar, 
Prof. iab 	 Rarinca Co tan ţa 


