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H O T Ă R Â R E A 

NR.28/2020 

privind modificarea art.2 din anexa 1 la Hotararea Consiliului local oraș Teiuș nr.11/2020 

privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru 

transport elevi 

 

 

 

 

Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință ordinară în data de 27 martie 

2020,ședință desfășurată la distanță 

 Luand in dezbatere: 

-proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din anexa 1 la Hotararea Consiliului local oraș 

Teiuș nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor școlare 

pentru transport elevi         

-Referatul de aprobare  nr.4006 din 16.03.2020  al primarului orașului Teiuș  privind modificarea 

art.2 din anexa 1 la Hotararea Consiliului local oraș Teiuș nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului 

privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru transport elevi         

-raportul nr.4008/16.03.2020 al compartimentului transport din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș 

-avizele nr.4544/27.03.2020,4545/27.03.2020,4564/27.03.2020 ale comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

Avand in vedere: 

   - prevederile  art. 20, alin. (1),art.85 alin.1 și art.105,alin.2,lit.e din Legea educației naționale nr. 

1/2011, modificată  şi completată, ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si  

atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, ale Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată; 

   -prevederile art.12
3
 alin.1,lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2011 privind 

stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului ,prin Ministerul Finanțelor Publice,de a scoate la 

licitație certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la Nivelul Uniunii 

Europene,modificată și completată; 

-art.7 din Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

   -prevederile art.129 ,alin.2,lit.d,alin.7 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art.139, alin. (1), și art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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                                                          H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

Art.1.Se aprobă modificarea art.2 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.11/2020 

modificarea art.2 din anexa 1 la Hotararea Consiliului local oraș Teiuș nr.11/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor școlare pentru transport elevi ,in sensul 

revocarii reglementarilor referitoare la transportul persoanelor desemnate ca președinți,locțiitori,operatori 

de calculator,personal de pază la  procesele electorale și a materialelor necesare procesului electoral. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunica: 

              - Primarului orașului Teiuș 

-  Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 

-  Liceului Teoretic Teiuș, 

-  dosar ședință,dosar hotărâri. 

Se afișează la sediul Primăriei orașului Teiuș. 

 

 

 

 

 

                                                  Teiuș,27 martie 2020 

 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   Contrasemnează pentru legalitate 

         Consilier ACHIMESCU IOAN                                      secretarul general al orașului 

                                                                                                           BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 abțineri. 
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