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Privind: aprobarea protocolului de sprijinire a ŞcoIii Giannaziaic Speciale ,,Constaaatin Păuzaescn,,
Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa siaigazri la coal ă, pâaaă la stârşitazl
anulaii 2018.
iniţiator: iIurduae Cătălin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Gaiaţi;
Nr. de înregistrare si data depuneriî proiectuiui: 9975 / 22.01.208;
Consiliul Local aI inunicipiului Tecuci, jude ţul Gaiaţi, îzatrunit în edinţă Orclinarăîn data de
Avâaad în vedere:
•expunerea de moiive a iniţiatiiui, înregistrată su13 nr. 9974 / 22.01 .201 8;
raportu1 •de specialitate îutocrnit de c ătre Serviciul huget-contabilitate, înregîstrat sub nr.
9973122.01.2018;
raportui de avizare întocmii de comisiile de specialitate .nr. 1,2 şi 3;
•> Legii bugetuiui de stat pe anul 2018, număru! 2/ 201;
° art.63, alin (1), 1it.d din Legea administratiei publice locaie nr.215/2001, .republicat ă, cu modicări
şi compietări;
C Având în vedere adresa nr.. 619716 /07.12.2017, Ş coala Gîannazială Specială ,,Constazatia Pătzaese,,
Tecuci.
În baza prevederilor:
art.45, alin. 2 iit.a coroborat cu art.1 15 alin.1 lit.b diia Legea nr.21512001 privind ainistraţîa pablică
locală, repaablîcată în februarie 2007, cu modificările şi coznpletările uiterioare.
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Tl:

Art.i Se aprobă protocolul de sprijinire a Scolii Girnnaziale Speciaie ,,Constantin P ăuzaescu,, Tecnci în
vederea trazasportului eieilor care nu se pot deplasa siuguri ia şcoaiă, prin alocarea a 100 litii/iun ă paă la
sfâritul anului 2018, îircepnd •cu luna februarie 2018, cozaforna protcolu1uî anex ă la prezenta hot ăr.
Art.2 Protocoiui prevăzut la ait.1 se poate preluzgi priza aeozdaii p ărţiior la solicitarea expresa.a Sœiii
Giznnaziaie Speciale ,,Cozastazaiîza P ăaanescu,, Tecuci.
Art.3 Prezenta laotărre va fi adusă ia indeplinire prin grija Pri.aanui iaaanaicipiului Tecaaci.
Art.4 Prezenta hot ărre va fl coaaaznîeal ă •ceior interesaţi, priza gia secretarulaii maanicipiriiazi Tecuci.

PR ŞE)1NE DE Ş.ED1NŢĂ
Cîmpanu Tudor
CONTRASEIEAZA
SECRETAR UAT MUNCIPIiJLTECUCI
Jr.

ROMÂNIA
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PRIMAR

NR. 9974 / 22.O42Oî8

EXPUNERE DE MOTVE
privind apoara protocoluluï de sprijiire a Seolii Gimaazia1e Speciae Csttia
Pscu, Tcci în vIerea trasportu1ui elevilor care nu se pot deplasa si guri ia
oai, pânâ Ia sfûrsîtul ai.i 2:08.
Pri.naresa rir. 7i/7. 12.2017, coa1a Gimnazial ă Specîaiă ,,Coantin Păunescu,,
Teeuci solicitâ spri.jin de ia Consiiiul Local Tecuci pentru transpoi eievilor care nu se pot
deplasa ia şcoaiă . Aceasta a prirnit cereri de ia p ărinţi sau asistenţi personaii a
7( şapte) copi.i di.agnosticaţi cu handicap grav, de a primi ajutor în ceea cc pri.vete
transpo rtu l copiilor de aca ă ia şcoală şi retur. Prin aceiai adres ă conclncerea .uniti
soiieită ;s iiinentarea cantitâţii de combustibil pentru transportui ceiui de ai op:tuIea eiev en
prohieme de sănătate.
Urmaire a acestei situaţi.i, Consiliul Local Tecuci si Şc.oaia Girnnazială .SpeciaIă
,,Constantîn Păunescu,., Ţecuci au convenit de cornun acord întocrnirea unui protoroi
privirid aiocarea a 100 iitri/lun ă pâ ă la sfâritul anului 2018,. începnd cu luna februari.e
1. 8..
În baza prevederi.lor arL36 aiin 6 lit.a pct.2 din Legea nr..21 52OOi prind ac1nînistraţia
pubiî ă locală, repubiicată în februarie 2007, cu modific ăriie si compietăriie u.lterioare
,,consilîui locai asigu ă, potrivit cornpetenţelor sale şi în condiţiile Iegii, eac1rui necesar
pentru furnizarza serviciiior publice de interes iocal prîvind: :serviciiie sociaie perru
protecia copiluiui, a persoaneior .eu. handicap, a persoaneior vârstrrice, a familîcî şi a aitor
pe.rsoane san grupuri aiate în nevoie socai ă,,.

hotéram

MUNICIPIUL TECUCi
DIRECŢIA GENERAL ECGNOiCĂ
NR. 9973/22.01.201
RAPORT DE SPECIALITATE
»rivind: aprobarea protocoluini de sprijinire a Scolii Ginnaziae Speciaie cstan,tin ăunesu,,
Tecuci în vederea transportuiui eiei1or care nu se pot deplasasingarî la şeoală, până la sârşitu1
anului 2018.

Având în vedere prevederiie Legii bugetului de stat pe anu1 201, nurn ă ul 2! 20 l 8;
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind firian ţeie publice ioee, cu inodific ările şi
coinpletările ulterioare.
Având în vedere Legea nr.215/2001 privind administrafia pubiic ă iocaiă, republicată,
cu rnodificările şi co.rnpietările ulterioare;
Potrivit prevederiior art.36 alin 6 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001 privind
adrninistraţia publică iocală, repubiicată în februarie 207, cu rnodîtc ările şi coinpletările
ulterioare ,,consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile iegii, cadrui
necesar pentrti furnizaiea serviciilor publice de interes iocai privind: serviciie siaie pentru
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoaneior vrstnice, a faniiIiei şi a altor
persoane sau grupuri aate în nevoie socîai ă,,.
Conforrn adresei nr. 69716/7.12.2017, Scoala Ginnaziai ă Specîaiă ,,Constantin
Păunescu,, Tecuci soicîtă sprijin în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa
singuri 1a scoalâ . Aceasta a prirnit cereri de la p ărinţî sauasistenţi personalî a 8opt) copîî
diagnosticaţi cu haniicap grav, de a prirni ajutor în ceea ce prive şte transportui eopiilor de
acasă la scoalâ si retur.
Urinare a acestei situa ţii, Consiliul Local Tecuci şi Scoala Giiunazială SpeciaiLă
,,Constantin Păunescu,, Tecuci au convenit de coinun acord întocniîea unui pitocol privind
alocarea a 100 litri/iună până ia sfrş itu1 anului 2018 începând cu lana februarîe 2018.
Cheltuielile prevăzute în bugetui centralizat pe anui 2018 reprezi.nt ă liinite rnaxirne,
care nu pot fi depăşite., iar rnodificarea lor se face nuinai în condiţiile igiî.
Angajarea, contractarea de lucr ări şi bunuri, precuin şi efectea de cheituieli se face
numai cu respectarea prevederilor •legale în 1iniita credîtelor iugetare apiate
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MUNICIPIUL TECUCI
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ŞCOALA GIMNAZL&L Ă SPECIALĂ
TECUC1
,,Constaiiti.
NrÂiarg.

PROTOCOL
privinl acorlarea de spriin Scolü Ginanaziale 5pecîate 4ConstantinPàunescu,,Teci
în velera transporulni elevilor careÈu se pot lep sijii a pân a r şitn
annlni 2018.

Cap.i. SXP:
Copiii cu dizabiltati au acees Iiier .si legal 1a rice foa de educatie prin garasatarea accesului ia
educatie atat la rivel forrnal, cat si la nivd subsantia1.
Accesui fonsaa1 la educatie rprzinta ansarnllul inasrilor iiate isa vederea interzicerii si prevenirii.
orîearei foriiie de ingradire directa u iadirecta apiicate copiiului cu dizabilitati si.Iau parinteiai
reprezentantului iegal al acestuia in .procesul . de jnscrî.ere orî de âansfer •al eopi1uui intr-o unitate le
invatarnant, indî.erent de nive.lul .sau tipui accsteîa.
Orice rnasura de ordin leginlatîv, :îustitutiostal, adrniiîstitiv sau de alta natura, eare .are ca et
crzi.sa.
tincte, este Ltict
•segregarea copiiior. cu dizàbîlîilài in unitati de învatarnant
Scoiarizarea copiiior cu di. bi1itti se.reaiizeaza in rnatoarele tipuri de aîtati de iiiant
Unitasti de invatarnaat de nasa,
Scoli induzive;
Uti de educatie nonforiaalas
Scoli de Abiiitati.
irezentrd protocoi are cas scop:
- Arneliorarea ealit ăţii vieţii eopiiior eu divilităţi şî a fmûrîiîor acestora rit-.ar prgrarn de
•[iieiiiul copiilor,
servicii de transpolt dest şurat sub supravegliere specializa ă ias şi de
asig
g
uratde
un
clîrnat
de
sigw
anp,
ţi
sunt
- Părisaţii copi.ilor eu dbilis

Consiliul Local va asi.gura iirnar 100 (. ura sut iîstri caburaat ce se •va coisurna perttru.tinpoltui
care uu se pt depiasa sisnguri ia coa1 ă..
Cap.HL

écué

i.gaţiis
colii Gînuaaziaie Speciaie ,,, ntanisa Păunescsa,, Tecuci ii revsisa u
- pune la dispoziţie auletafisinul Logau MCv- 7 iacuri, proprietatea . şcolii, in .peiectă stare de
funcţionare;
copiinsamei renurne .anpolta ţi;
ntocrnete zilnic foie depareurs pe eare se vor n
asle iarrii
ecuci p etl tarzisu
- depune docurneisiteic justîcatîespre aprbare ia Prîri
urniătoare.

Cap.

POAA »E VAABTATE A

Prezentul prot000i intră în iigoare cu data de O1O2.2O18 .i se va denila pân ă ]a data e 31.12.2018.
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ă upearea de carurant se dareaz ă pr ă Ii dinpaitva UATI Tvecucî pentru
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