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HOTĂRÂRE
privind aprobarea stațiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați cu 

microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș prin care solicită  aprobarea stațiilor de

îmbarcare și debarcare a elevilor transportați cu microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și
a localităților aparținătoare;

 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.846 / 04.07.2016;
 raportul  de  specialitate  întocmit  de  viceprimarul  orașului  Recaș,  înregistrat  sub  nr.  9.887  /

04.07.2016;
 adresa Liceului Teoretic Recaș nr. 1.433 / 12.05.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub

nr. 7.323 / 16.05.2016, prin care solicita aprobarea statiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor
transportați cu microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare;

 prevederile  Ordinului  nr.  5.115/2014,  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 prevederile  Sectiunii  3,  Subsectiunea  2  –  Efectuarea  transportului  rutier  în  cont  propriu  de
persoane din Ordinul nr. 980/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor  referitoare  la  organizarea  și  efectuarea  transporturilor  rutiere  și  a  activităților
conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere,
cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  art.  181  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  27/2011  privind  transporturile  rutiere,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 101 alin. (1) pct. 15 din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002, privind circulatia pe
drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 raportul  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  Recaş,  prin  care  se  acordă  aviz
favorabil; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, și în temeiul art. 45 din Legea nr.
215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. – Se aprobă stațiile de îmbarcare și debarcare ale elevilor transportați cu microbuzele școlare,
pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul Liceului Teoretic Recaș. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

         Preşedinte de şedinţă                         Contrasemnează
   Consilier                                            Secretar oraș

                                              Mircea - Cosmin ANTONESCU             Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 51
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Recaș nr. 51 / 29.07.2016

Stațiile de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați 
cu microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș 

și a localităților aparținătoare

1. Liceul Teoretic Recaș: în spatele centralei și în lateralul Sălii de Sport;

2. Bazoș: intrare localitate, curbă și Gogu;

3. Herneacova: școală și ieșirea spre Cornu;

4. Stanciova: în faţa școlii, la moară și la canton;

5. Petrovaselo: în faţa școlii;

6. Izvin: în faţa școlii și vis-à-vis de Rocco;

7. Ianculeasa: centru;

8. Herghelie Izvin;

9. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Constantin Păunescu” Recaș – pentru elevii
cu C.E.S.

                     Preşedinte de şedinţă                           Contrasemnează
                             Consilier                                                Secretar oraș
              Mircea - Cosmin ANTONESCU                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea stațiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați cu 

microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.846 / 04.07.2016

prin care solicită  aprobarea stațiilor  de îmbarcare și  debarcare a elevilor  transportați  cu
microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare;

 raportul de specialitate întocmit de viceprimarul orașului Recaș, înregistrat sub nr. 9.887 /
04.07.2016;

 adresa Liceului Teoretic Recaș nr. 1.433 / 12.05.2016, înregistrată la Primăria orașului Recaș
sub nr. 7.323 / 16.05.2016, prin care solicita aprobarea statiilor de îmbarcare și debarcare a
elevilor  transportați  cu  microbuzele  școlare,  pe  raza  Orașului  Recaș  și  a  localităților
aparținătoare;

 prevederile  Ordinului  nr.  5.115/2014,  pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 prevederile Sectiunii 3, Subsectiunea 2 – Efectuarea transportului rutier în cont propriu de
persoane  din  Ordinul  nr.  980/2011,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind
aplicarea prevederilor  referitoare la organizarea și  efectuarea transporturilor  rutiere și  a
activităților  conexe  acestora  stabilite  prin  Ordonanța  Guvernului  nr.  27/2011,  privind
transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art.  181  din Ordonanta Guvernului  nr.  27/2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 101 alin. (1) pct. 15 din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002, privind circulatia
pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
_____; 

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, și în temeiul art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE  

Art.  1. – Se aprobă stațiile  de îmbarcare și  debarcare ale elevilor  transportați  cu microbuzele
școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul Liceului Teoretic
Recaș. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și mass-media.

                         Președinte de ședință                                    Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş



                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. Recaș nr. ____ / __.07.2016

Stațiile de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați 
cu microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș 

și a localităților aparținătoare

1. Liceul Teoretic Recaș: în spatele centralei și în lateralul Sălii de Sport;

2. Bazoș: intrare localitate, curbă și Gogu;

3. Herneacova: școală și ieșirea spre Cornu;

4. Stanciova: în faţa școlii, la moară și la canton;

5. Petrovaselo: în faţa școlii;

6. Izvin: în faţa școlii și vis-à-vis de Rocco;

7. Ianculeasa: centru;

8. Herghelie Izvin;

9. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Constantin Păunescu” Recaș – pentru elevii
cu C.E.S.

                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 9.846 / 04.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea stațiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați cu 

microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare

Domnilor consilieri,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, una dintre atributiile consiliului
local este aceea de a asigura accesul la educatie si de a sustine desfasurarea activitatilor
scolare in conditii normale.

In  acest  sens  au  fost  sustinute  toate  demersurile  in  vederea  asigurarii
transportului, in mod gratuit, elevilor de la domiciliu la scoala unde acestia invata. Pentru
desfasurarea  in  mod  corespunzator  a  activitatii  de  transport  in  cont  propriu  trebuie
indeplinite  anumite  conditii,  respectiv  obtinerea  unor  certificate  de  transport  dar  si
respectarea legislatiei cu privire la circulatia pe drumurile publice.

Pentru asigurarea transportului elevilor de la domiciliul, respectiv din localitatile
componente ale Orasului si pana la unitatile de invatamant la care acestia invata, au fost
stabilite trasee conform anexei la proiectul de hotarare .

Avand in  vedere  cele  prezentate  supun spre  analiza  si  aprobare  in  sedinta
consiliului local proiectul initiat.

Initiator,
  Primar,

     Ing. Pavel Teodor



ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com

 Web: www.primariarecas.ro

Nr. 9.887 / 04.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea stațiilor de îmbarcare și debarcare a elevilor transportați cu 

microbuzele școlare, pe raza Orașului Recaș și a localităților aparținătoare

In  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  5.115/2014,  pentru  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  unităților  de  învățământ  preuniversitar,
transportul  elevilor  cu  microbuzele  oferite  de  Ministerul  Educatiei  si  Cercetarii  si  de
administratia locala este gratuit.

Tinand cont de prevederile Legii  215/2001,  privind administratia publica locala,
republicata,  cu  modificarile  si  completările  ulterioare,  consiliul  local  trebuie  sa  aprobe
statiile  de  imbarcare  sidebarcare  ale  elevilor  care  sunt  transportati  de  la  domiciliu  la
unitatea de invatamant unde acestia invata.

Statiile de imbarcare – debarcare stabilite vor fi aduse la cunoştinţă si Autoritatii
Rutiere  Romane,  pentru  a  putea  fi  considerate  statii  pentru  imbarcare  –  debarcare
persoane,  iar  oprirea  in  alte  locuri  decat  cele  stabilitre  constituie  contraventie  si  se
sanctioneza conform legii.

Tinand cont de Regulamentul privind organizarea transportului aprobat de catre
Consiliul de administratie al Liceului Teoretic Recas la data de 15.04.2016 in care sunt
propuse statiile de imbarcare – debarcare elevi, propun adoptarea proiectului de hotarare
in forma initiata.

    Viceprimar
 Băcescu Gabriel


	ROMÂNIA
	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ
	ROMÂNIA

	PRIMĂRIA ORAŞULUI RECAŞ

