
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIULLOCALn  

HOT Ă RÂREANr. 	 
Din 	02v1 (2— •  2018 

Privind: aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu„ 
Tecuci in vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală , până  la sfârşitul 
anului 2019. 

Iniţiator : Hurdubae C ătălin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului : 96312 / 11.12.2018; 
Consiliul Local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţă  Ordinară  in data de 	 

Având în vedere: 
+expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr. 96310 / 11.12.2018; 
• raportul de specialitate intocmit de c ătre Direc ţia General Economic ă, inregistrat sub nr. 

96311/11.12.2018; 
,raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 1,3 ş i 
• Legii bugetului de stat pe anul 2018, nurn ărul 2/ 2018; 
• art.63, alin. (1), lit.d) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicat ă, cu modific ări 

completări; 
• Avănd in vedere adresa nr. 95552/07.12.2018, Şcoala Gimnazială  Specială  „Constantin P ăunescu„ 

Tecuci. 

in baza prevederilor: 
• art.45, alin. 2 lit.a coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  

locală, republicată  in februarie 2007, cu modific ările şi completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 Se aprobă  protocolul de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin P ăunescu„ Tecuci in 
vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, prin alocarea a 100 litri/lun ă  pănă  la 
srarşitul anului 2019, Incepănd cu luna ianuarie 2019, conform protocolului anex ă  la prezenta hotărăre. 
Art.2 Protocolul prevăzut la art.1 se poate prelungi prin acordul p ărţilor la solicitarea expres ă  a Şcolii 
Gimnaziale Speciale „Constantin P ăunescu„ Tecuci. 
Art.3  Prezenta hotărăre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi, prin grija secretarului municipiului Tecuci. 

PREŞE D ŢĂ  

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR UAT MUNICIPIUL TECUCI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL fECUCI 
PRIMAR 

NR. 96310 / 11.12.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin 
Păunescu„ Tecuci in vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la 
şcoală , până  la sfârş itul anului 2019. 

Prin adresa nr. 95552/7.12.2018, Şcoala Gimnazială  Specială  „Constantin P ăunescu„ 
Tecuci solicită  sprijin de la Consiliul Local Tecuci pentru transportul elevilor care nu se pot 
deplasa singuri la şcoală  . Aceasta a primit cereri de la p ărin-ţi sau asisten-ţi personali a 
8(opt) copii diagnostica -ţi cu handicap grav, de a primi ajutor in ceea ce prive şte transportul 
copiilor de acas ă  la şcoală  i retur. 

Urmare a acestei situa ţii, Consiliul Local Tecuci i coala Gimnazial ă  Specială  
„Constantin P ăunescu„ Tecuci au convenit de comun acord intocmirea unui protocol 
privind alocarea a 100 litri/lun ă  până  la sfârşitul anului 2019, incepând cu luna ianuarie 
2019. 

in baza prevederilor art.36 alin 6 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administra -ţia 
publică  locală, republicată  în februarie 2007, cu modific ările i completările ulterioare 
„consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie social ă„. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotărâre. 

PRIMAR 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA GENERAL ECONOMICĂ  

NR. 96311/11.12.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind: aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin P ăunescu„ 
Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală , până  la sfârş itul 
anului 2019. 

Având in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, num ărul 2/ 2018; 
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi 

completările ulterioare. 
Având in vedere Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală , republicată, 

cu modificările i completările ulterioare; 
Potrivit prevederilor art.36 alin 6 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică  locală, republicată  in februarie 2007, cu modific ările i completările 
ulterioare „consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi 1n condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 
persoane sau grupuri aflate în nevoie social ă„. 

Conform adresei nr. 95553/7.12.2018, Şcoala Gimnazială  Specială  „Constantin 
Păunescu„ Tecuci solicită  sprijin în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa 
singuri la şcoală  . Aceasta a primit cereri de la p ărinţi sau asistenţi personali a 8(opt) copii 
diagnosticaţi cu handicap grav, de a primi ajutor in ceea ce prive şte transportul copiilor de 
acasă  la şcoală  şi retur. 

Urmare a acestei situa ţii, Consiliul Local Tecuci i coala Gimnazială  Specială  
„Constantin P ăunescu„ Tecuci au convenit de comun acord intocmirea unui protocol privind 
alocarea a 100 litri/lună  până  la sfârşitul anului 2019 incepând cu luna ianuarie 2019. 

Cheltuielile prevăzute in bugetul centralizat pe anul 2019 reprezint ă  limite maxime, 
care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face numai în condi ţiile legii. 

Angajarea, contractarea de lucr ări şi bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli se face 
numai cu respectarea prevederilor legalein limita creditelor bugetare aprobate. 

Direct~eneral _ 

intocmit, 



U.A.T. 	 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  SPECIALĂ  
,,Constantin Păunescu,, TECUCI 

MIJNICIPIUL TECUCI 
	

JUDEŢUL GALAŢI 
Nr. 	/ 
	

Nr. 	/ 

PROTOCOL 
privind acordarea de sprijin Şcolii Gimnaziale Speciale ,,Constantin Păunescu,, Tecuci 
în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la scoalâ, pân ă  Ia sfâritu1 
anului 2019. 

Cap.I. 	SCOP: 
Copiii cu dizabilitati au acces liber si egal la orice forma de educatie, prin garantarea accesului la 

educatie atat la nivel formal, cat si la nivel substantial. 
Accesul formal la educatie reprezinta ansamblul masurilor luate in vederea interzicerii si prevenirii 

oricarei forme de ingradire directa sau indirecta aplicate copilului cu dizabilitati silsau parintelui/ 
reprezentantului legal al acestuia in procesul de inscriere ori de transfer al copilului intr-o unitate de 
invatamant, indiferent de nivelul sau tipul acesteia. 

Orice masura de ordin legislativ, institutional, administrativ sau de alta natura, care are ca efect 
segregarea copiilor cu dizabilitati in unitati de invatamant distincte, este strict interzisa. 

Scolarizarea copiilor cu dizabilitati se realizeaza in urmatoarele tipuri de unitati de invatamant: 
Unitati de invatamant de masa; 
Scoli incluzive; 
Unitati de educatie nonformala; 
Scoli de Abilitati. 

Prezentul protocol are ca scop: 
- Ameliorarea calit ăţii vieţii copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora printr-un program de 

servicii de transport desfăşurat sub supraveghere specializat ă  la si de la domiciliul copiilor; 
- Părinţii copiilor cu dizabilit ăţi sunt asiguraţi de un climat de siguranţă ; 

Cap.II. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL 

Consiliul. Local va asigura lunar 100 (una sut ă) litri carburant ce se va consuma pentru transportul elevilor 
care nu se pot deplasa singuri la scoalâ. 

Cap.III. OBLIGAŢIILE Şcolii Giinnaziale Speciale ,,Constantin P ăunescu,, Tecuci 

Şcolii Gimnaziale Speciale ,,Constantin P ăunescu,, Tecuci îi revin urmatoarele obliga ţii: 
- pune la dispozi ţie autoturismul Logan MCv- 7 locuri, proprietatea scolii, în perfect ă  stare de 

functionare, 
- întocmeste zilmc foie de parcurs pe care se vor nominaliza copii(nurne si prenume) transportati, 
- depune documentele justificative spre aprobare la Prim ăria Tecuci până  cel tarziu 10-ale lunii 

următoare. - 	 - 



Cap. IV: PERIOADA DE VALABILITATE A PROTOCOLULUI 

Prezentul protocol intr ă  1n vigoare cu data de 01.01.2019 şi se va derula până  la data de 31.12.2019. 

PRIMAR, 	 DIRECTOR 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC 	 CONTABIL SEF 


