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Regulament de folosire a masinilor din dotarea Primariei Comunei
ant folosite pentru transportul elevilor:

In conformitate cu :
- prevederile art. 5 lit.j-m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
in baza autonomiei locale, autorita^ile administra^e^ publice locale au dreptul de a
solupona i de a gestiona, in numele i in interesul colectivita^ilor locale la nivelul
carora sunt alese, treburile publice precum i prestarea serviciilor publice, au capacitatea administrativa asupra ansamblului resurselor materiale, financiare,
institufionale i umane de care dispune o imitate administrativ-teritoriala, cadrul legal
care reglementeaza domeniul de activitate, precum i modul in care acestea sunt
valorificate in activitatea proprie potrivit competen^e! stabilite prin lege.
La inceputul anului 2004 s-a adus la Primaria comunei an^ un microbuz scolar
care a fost schimbat in anul 2008 iar din anul 2012 a mai fost adus inca un microbuz
i acestea doua fac serviciul de transport a elevilor la coala din satul Valea Mare si
din locatiile mai indepartate din comuna ant dimineata iar la sfarsitul programului
transports elevii in satul Valea Mare si zonele mai indepartate din comun a an^.
Datorita faptului ca oferii nu fac cele 40 ore saptamanal ace^ia au facut i
transportul elevilor de liceu la Nasaud i Bistri^a - aducere de la liceu vinerea dupa
masa si transport dus dumineca dupa masa, acestea in perioada cand nu era
pandemie.
Tot pentru completarea orelor de program prin dispozitia primarului, aceste
masini au mai transportat elevi de la scoala din localitate la diverse concursuri scolare
sau sportive precum au mai facut transport i cu membrii teatrului nescris si a
corului Bisericesc.
Tinand cont de faptul ca in present dispunem de liccenta de transport, am intocmit
in aceste sens un regulament prin care aceste micobuze sa poata desfasura in
continuare activita|;ile depuse si pana in present, respective transportul elevilor la
scoala din localitate, transportul elevilor la i de la liceele din Bistrita i Nasaud
precum si deplasarea elevilor la concursuri i competij:ii sportive precum si alte
activita^i cultural artistice la care au fost invitati in jude sau alte localitati din tara,
care se va face prin dispozi^ia primarului
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