CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIRODA
307200 GHIRODA, STR VICTORIA NR 48, - JUD TIMIŞ
Tel: 0256/205201 - Fax: 0256/287406
E-mail: primariaghiroda@yahoo.com
primaria.ghiroda@cjtimis.ro

HOTĂRÂRE

privind asigurarea transportului şcolar pentru elevii din ciclul gimnazial de la
Giarmata-Vii la Scoala Gimnazială Ghiroda începând cu anul şcolar 2014-2015.
Consiliul Local al comunei Ghiroda,
Având în vedere Nota de fundamentare nr.900/2 din 08.09.2014 si referatul de
necesitate nr.900/1 din 08.09.2014 a Scolii Gimnaziale Ghiroda;
Având în vedere referatul de specialitate nr. 9907 din 29.09.2014 al
Compartimentului Contabilitate
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru economie, buget, finante, impozite si
taxe, juridica, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,
administrarea domeniului public si privat; Comisiei II - pentru administratie locala,
munca si protectie sociala, protectia copilului, sanatate si familie si Comisiei III pentru pentru ordine publica, cultura, stiinta, invatamant, turism, sport, si culte,
protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda
Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr.1/ 2011, art.105.
Avand in vedere Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de
Invatamant Preuniversitar din 2005;
Avand in vedere prevederile Legii 87 din 10 aprilie 2006 privind asigurarea calitatii
educatiei;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/05.02.2013 a Bugetului de Stat pe anul
2013
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. (a), alin. 6 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă suma de 1000/luna din bugetul local pentru efectuarea serviciilor de
transport scolar pentru elevii din ciclul gimnazial de la Scoala Giarmata-Vii la Scoala
Gimnazială Ghiroda incepand cu anul scolar 2014-2015.
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Art.2.Transportul elevilor de la Scoala Giarmata-Vii la Scoala Gimnazială Ghiroda
se v-a efectua de catre o Societate desemnata in conformitate cu O.G.nr.34/2007 privind
achizitiile publice .
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Compartimentul Achizitii Publice si Contabilitate din cadrul Primariei Comunei Ghiroda
precum si conducerea Scolii Gimnaziale Ghiroda.
Art.4. Hotărarea se comunică :
- Prefecturii Judetului Timis
- Conducerii Primariei
- Achizitii Publice
- Compartimentului Contabilitate
- Directorului scolii Gimnaziale Ghiroda .
- Cetatenilor prin afisare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florentina SUCIU

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda
Nr.118 din 29.09.2014
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