
 
  

 
 
 

H O T ~ R ^ R E A   nr.21 
Privitor la: aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii transport pentru deplasarea 

elevilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti între unităţile de învăţământ structuri ale 
Grupului Şcolar Economic Justinian Marina, Cheia, Livadia cu SC SERGIO TOUR SRL 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din 

data de 24.09.2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n 
func\ie; 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, prin HCL 
nr.15/12.09.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.consilier local Sanda Nicolae; 

Luând [n dezbatere referatul de specialitate întocmit de Viceprimarul Oraşului Băile 
Olăneşti, înregistrat sub nr.8466/20.09.2012 prin care se propune încheierea contractului de 
prestări servicii cu SC SERGIO TOUR SRL pentru transportul elevilor din învăţământul 
obligatoriu şcolarizaţi într-o altă unitate decât aceea de domiciliu, precum şi solicitarea Grupului 
Şcolar Economic "Justianian Marina" privind asigurarea transportului elevilor de pe raza Oraşului 
Băile Olăneşti între unităţile de învăţământ structuri ale Grupului Şcolar Economic "Justinian 
Marina", înregustrat sub nr. 8432/19.09.2012 ; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre;  

{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 
al ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

Ţinând cont de actele depuse de SC SERGIO TOUR SRL, cuprinzând oferta de preţ, 
programul de transport, licenţa societăţii; 

{n conformitate cu prevederile art.85 din Legea nr.1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, 
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art. 36 alin.(2) litera "d", coroborat cu alin. (6) litera 
"a"pct.1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi Legea nr.52/2003 privind transparen\a decizional`; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi 
"pentru" = 13; 

{n temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind 
administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` 

urm`toarea 
 

H O T ~ R ^ R E 
 

Art.1 – Se aprob` încheierea unui contract de prestări servicii între Grupul Şcolar Economic 
"Justinian Marina" şi SC SERGIO TOUR SRL pentru transportul dus-întors al elevilor din Băile 
Olăneşti la unităţile de învăţământ structuri ale Grupului Şcolar Economic "Justinian Marina" din 
Cheia, Olăneşti, Livadia.  

Art.2 – Transportul elevilor dus-întors se va realiza pe perioada programului şcolar cu 
excluderea vacanţelor şcolare şi a zilelor de repaus, conform programului stabilit cu Directorul 
Grupului Şcolar Economic "Justinian Marina". 
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Art.3 – Preţul transportului de navetă este de 60 lei/zi, pentru trei curse efectuate pe traseul 
Livadia (Grup Şcolar Economic "Justinian Marina")-Olăneşti (Şcoala cu clasele I-VIII "Dumitru 
Bădescu")-Cheia (Şcoala cu clasele I-VIII "Ionescu Cheianu"), iar cheltuielile de transport se vor 
suporta de la bugetul local-capitolul cheltuieli materiale, învăţământ. 

Art.4 – Contractul de prestări servicii se va încheia pe o perioadă de 1 an şcolar, cu 
posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi. 

Art.5 – Se împuterniceşte Directorul Grupului Şcolar Economic "Justinian Marina" să se 
ocupe de toate formalităţile necesare pentru realizarea transportului elevilor. 

Hot`rârea se comunic` Institu\iei Prefectului Jude\ul-V@lcea, Grupului Şcolar Economic 
"Justinian Marina", compartimentului buget-contabilitate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Sanda Nicolae 
Vizat legalitate, 

p.SECRETAR, 
c.j. Enache Denisa Elena 

 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 24 septembrie 2012 


