
       ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE 
 privind stabilirea unor măsuri cu privire la  transportul elevilor la unităţi de învăţământ de pe raza 

localităţii   

Având în vedere expunerea de motive nr.10152/10.08.2011 formulată de  Primarul oraşului Breaza, dl.Nicolae 
Ferăstrăeru ;

Ţinând cont de:
-raportul de specialitate nr.10462/17.08.2011 întocmit de dna Elena Sichim, Şef Serviciu Financiar-Contabil din cadrul 
Primăriei oraşului Breaza;
-raportul de specialitate nr. 10543/19.08.2011 întocmit de dl. Diaconu Constantin, şef Serviciul transport public local, 
administrarea domeniului public şi privat;
-  raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Breaza;   
- avizul nr.10544/19.08.2011 al secretarului oraşului Breaza;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6) lit.”a” pct.1 raportat la alin.(2) lit.”d” si art.115 alin.(1), lit.”b” coroborat cu 
art. 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.  1. Se  aprobă  asigurarea  transportului  elevilor  către  şcolile  ale  căror  cursuri  le  frecventează,   după  cum 

urmează:
1. elevii domiciliaţi în cartierele Gura Beliei, Podu Corbului şi Frăsinet către Şcoala Breaza de Sus, respectiv 

Nistoreşti;
2. elevii domiciliaţi în cartierul Nistoreşti – str. Mureşului către Şcoala Nistoreşti;
3.  elevii domiciliaţi în cartierele Nistoreşti şi Frăsinet către Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”;
4. elevii din cartierul Podu-Vadului către Şcoala Breaza de Jos.
Art. 2. Transportul elevilor se asigură după cum urmează:
a) cu cele 3 microbuze şcolare repartizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
b) pe str. Mureşului cu Aro 243 care aparţine Primăriei oraşului Breaza;
c) la nevoie, cu microbuze aparţinând unei societăţi autorizate în transport de persoane. 
Art.3. Cu data adoptării prezentei se revocă HCL nr. 70/2005 precum şi alte dispoziţii contrare existente în hotărâri 

ale Consiliului Local Breaza.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Prefecturii Prahova, 

Serviciului Financiar-Contabil din cadrul Primăriei oraşului Breaza, Serviciului de transport public local, administrarea 
domeniului public şi privat.
Preşedinte de Şedinţă:                                                                  Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                       Secretar oraş,
Oproiu Adriana                    Moldoveanu Elena 
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