ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.09.2018
privind aprobarea asigurării unui transport gratuit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 16931 din 12.09.2018 iniţiată de
către Consilierii Locali: Ioana Roxana IORGA, George-Alexandru BĂLAN,
Mircea BELOIU, Petru FARCAŞI, Andrei FRON, Ștefan-Grațian IACOB,
Nicolae Bogdan CURCUDEL, Miluță SCUTARU, precum şi raportul de
specialitate nr. 16932 din 12.09.2018 întocmit de către Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.09.2018 dat de
Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin.
6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Roman a transportului
gratuit al elevilor din strada Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la
domiciliu la unitatea școlară și retur, în anul școlar 2018-2019.
Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează
Secretarul municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Emitent: d-na viceprimar Ioana Roxana Iorga, d-lul. consilier GeorgeAlexandru Bălan, d-lul. consilier Mircea Beloiu, d-lul. consilier Petru
Farcaşi, d-lul. consilier Andrei Fron, d-lul. consilier Ștefan-Grațian Iacob,
d-lul. consilier Nicolae Bogdan Curcudel, d-lul. consilier Miluță Scutaru;
Nr. 16931 din 12.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării unui
transport gratuit
Elevii care domiciliază în adăposturile sociale din strada Fabricii
sunt la o distanţă considerabilă de şcolile de pe raza municipiului Roman.
Aceștia sunt într-o continuă situaţie de risc din cauza resurselor financiare
insuficiente satisfacerii nevoilor sociale, iar familiile din care provin
minorii fac parte din categoria persoanelor defavorizate aflate la limita
subzistenţei, datorită motivelor de ordin social şi economic. Din această
cauză, rata abandonului școlar în cartierul din strada Fabricii este extrem
de ridicată.
Prin cererea nr. 1494/05.09.2018 înaintată de Liceul Teologic
Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman, înregistrată la
Primăria municipiului Roman sub nr. 16499/05.09.2018, s-a solicitat
sprijinul Consiliului Local Roman pentru asigurarea gratuită a transportului
elevilor din str. Fabricii la Școala Gimnazială „Costache Negri” - Structură
a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, unde
aceștia frecventează cursurile.
Așa cum rezultă din referatul nr. 6408 din 12.09.2018 înaintat de
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, elevii pentru care
urmează a se asigura transportul gratuit sunt luați în evidența DAS ca fiind
cu nevoi de protecție socială și se recomandă acordarea transportului
gratuit a copiilor din strada Fabricii la școlile unde învață.
Potrivit art. 84, alin. 2 din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale
„elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru
care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau

tutelă beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de transport
prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic”.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Iniţiatori:

Viceprimar,
Ioana Roxana IORGA

Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Consilier,
Mircea BELOIU

Consilier,
Petru FARCAŞI

Consilier,
Andrei FRON

Consilier,
Ștefan-Grațian IACOB

Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Consilier,
Miluță SCUTARU
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT
Nr. 16932 din 12.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
asigurării unui transport gratuit
Examinând expunerea de motive inițiată de Consilierii Locali:
Ioana Roxana IORGA, George-Alexandru BĂLAN, Mircea BELOIU,
Petru FARCAŞI, Andrei FRON, Ștefan-Grațian IACOB, Nicolae
Bogdan CURCUDEL, Miluță SCUTARU şi proiectul de hotărâre prin
care se propune asigurarea transportului gratuit pentru elevii cu nevoi
de protecție socială, am constatat că acesta este legal și oportun.
Din punct de vedere al oportunității, elevii care domiciliază în
adăposturile sociale din strada Fabricii sunt la o distanţă considerabilă
de şcolile de pe raza municipiului Roman. Aceștia sunt într-o continuă
situaţie de risc din cauza resurselor financiare insuficiente satisfacerii
nevoilor sociale, iar familiile din care provin minorii fac parte din
categoria persoanelor defavorizate aflate la limita subzistenţei, datorită
motivelor de ordin social şi economic. Din această cauză, rata
abandonului școlar în cartierul din strada Fabricii este extrem de
ridicată.
Din punct de vedere al legalității, prin cererea nr.
1494/05.09.2018 înaintată de Liceul Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Francisc de Assisi” Roman, înregistrată la Primăria

municipiului Roman sub nr. 16499/05.09.2018, s-a solicitat sprijinul
Consiliului Local Roman pentru asigurarea gratuită a transportului
elevilor din str. Fabricii la Școala Gimnazială „Costache Negri” Structură a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de
Assisi”, unde aceștia frecventează cursurile.
Prin referatul nr. 6408 din 12.09.2018 înaintat de Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Roman, se constată că elevii pentru
care urmează a se asigura transportul gratuit sunt luați în evidența
DAS ca fiind cu nevoi de protecție socială și se recomandă acordarea
transportului gratuit a copiilor din strada Fabricii la școlile unde
învață.
De asemenea, potrivit art. 84, alin. 2 din Legea 1/2011, Legea
Educației Naționale „elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale
speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție
specială, în condițiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru
toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul
anului calendaristic”.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT,
Jr. Mihai BÎRJOVANU
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