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Nr. 89/ 15.12.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale 

”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău 
 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  20.12.2021. 
Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare  nr. 14244/ 15.12.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 

Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul de specialitate al secretarului general al comunei – d-na Apetroaei Elena Irina nr. 

14245 din 15.12.2021; 
c) Adresa nr. 1582/ 2021 a Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul 

Bacău, inregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 13277/ 2021. 
             În baza temeiurilor juridice ale: 

a) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) art. 20, alin. (1), art. 23 și art. 85, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) O.G. nr. 27/ 2011 privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţile conexe 
acestora actualizată; 

d) Ordinului M.T. nr. 761/ 21.09.1999, privind desemnarea şi atestarea profesională a 
persoanelor care conduc permanent şi efectiv activități de transport rutier, actualizat; 

e) O.U.G. nr. 195/ 2002, privind circulația pe drumurile publice, actualizată. 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. 

(1), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind 
Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă traseele pentru microbuzele de 

transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul 
Bacău, conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.-  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Măgura, județul Bacău și directorului 
Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Măgura, în termenul 
prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău, Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, 
Instituţiei Prefectului județului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial 
local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 
 
 
 
Nr. 
Din      .12.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .12.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.      
 

Iniţiator, 
 ……………….………………………… 

 
PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



 
 

Anexa la proiectul de H.C.L. nr. 89/ 15.12.2021 
 

 
TRASEELE MICROBUZELOR SCOLARE 

 
 
MICROBUZUL OPEL – GALBEN – SOFER FRASIN  VASILE 
 
TRASEUL I 
PRIMĂRIE – PĂDURENI – CRIHAN-SOHODOL-SCOALA EMIL BRAESCU  
DISTANȚA =  11 KM 
 
TRASEUL II 
SCOALA EMIL BRĂESCU– PĂDURENI – CRIHAN –SOHODOL -SCOALA EMIL BRĂESCU – 
SCOALA NR. 2 – VASILCA – POD CFR- VILA ROZ- POD CFR - SCOALA NR. 2 – SCOALA EMIL 
BRĂESCU   
DISTANȚA = 20 KM 
 
SCOALA EMIL BRAESCU ( PRIMARIE) – PECO – SCOALA EMIL BRAESCU (PRIMARIE) 
DISTANȚA = 16 KM 
 
 
MICROBUZUL VOLKSWAGEN- ALB - ȘOFER RUSU GABRIEL MIHAI 
 
TRASEUL I 
PRIMĂRIE – PĂDURENI - CRIHAN – SOHODOL  – SCOALA EMIL BRĂESCU  
DISTANȚA = 11 KM 
ȘCOALA EMIL BRĂESCU – PĂDURENI – CRIHAN  - SOHODOL  – SCOALA EMIL BRAESCU 
DISTANȚA = 20 KM 
 
SCOALA EMIL BRAESCU ( PRIMARIE) – PECO – SCOALA EMIL BRAESCU (PRIMARIE) 
DISTANȚA = 16 KM 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
   …………….………………………… 

 
PRIMAR – Iordache Costrăș  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

   ……………………….………………………… 
 

Jr. Elena Irina Apetroaei 
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Nr. 14244/ 15.12.2021 
 
 

 
REFERAT   DE  APROBARE  

La proiectul  de hotarare privind aprobarea traseului și orarul de funcționare pentru microbuzele de 
transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, 

județul Bacău 
 
 

 
 
 In conformitate cu prevederile  art. 20 alin. (1) din Legea nr. 1 /2011 a educatiei nationale 
<Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a 
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea>. 
 In conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Legea sus mentionata < În situaţii 
justificate, elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate decât aceea de 
domiciliu, li se asigură, după caz, servicii de transport, de masă şi de internat, de către autorităţile 
administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu sprijinul operatorilor economici, al 
colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice>. 
 Cu adresa nr. 1582/ 2021 a Școala Gimnazială ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, 
județul Bacău ne-a inaintat traseului și orarul de funcționare pentru microbuzele de transport şcolar 
pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, 
in vederea aprobarii. 
 In acest sens am initiat proiectul de hotarare privind privind aprobarea traseului și orarul de 
funcționare pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. 
 Este de competenta Consiliului Local in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG  
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ de a discuta si adopta proiectul de hotarare privind  
aprobarea traseului și orarul de funcționare pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. 

 
 
 

                    PRIMAR,     
                      Iordache  Costrăș       
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Nr. 14245/ 15.12.2021 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea traseului și orarul de funcționare pentru 

microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău 

 
 
 
 In temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (8) din O.U.G.  nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  analizând referatul 
iniţiatorului, d-l primar, Costrăș Iordache proiectul de hotărâre privind: aprobarea 
traseului și orarul de funcționare pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii 
din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, 
constat ca:  

-  este in concordanta cu  prevederile art. 20 alin. (1) si art. 85 alin. (1) din legea 
nr. 1/2011 a educatiei nationale ; 

-  se asigura legalitatea conform  prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. 
a) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

- se are in vedere calitatea actului educational, protejarea elevilor, se vine 
in intampinarea elevilor si familiilor nevoiase. 

Ca urmare este de competenta Consiliului Local in conformitate cu prevederile 
art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ de a dezbate si 
adopta  proiectul de hotărâre  privind aprobarea traseului și orarul de funcționare 
pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. 

 
 

Secretarul general al comunei 
Elena Irina  Apetroaei 

 
 

                 
 
 


