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JUDETUL ARAD 
COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL USUSAU 
 

HOTĂRÂREA  Nr.13 
Din data de  

31 IANUARIE 2013  
 
               privind stabilirea traseului microbuzelor scolare pentru anul 2013, cu statiile de imbarcare  

si debarcare a elevilor 
 

      Consiliul Local al Comunei Ususau ,întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.01.2013; 
      Având in vedere : 
 - Proiectul de hotarare din data de 25.01.2013 a D-lui Sanfira Costel -  Şef SVSU din cadrul 
Primăriei Ususau; 

- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-l Mirescu Vasilie 
– secretarul comunei Ususau; 

            -   prevederile art 7, lit. a din Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de 
transport scolar; 

- prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin 6 lit. a, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 r1, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 5/2013 al comisiei de specialitate nr. 2; 
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 4/2013 al comisiei de specialitate nr. 3; 

            -  Numărul de __9__ voturi pentru, ___-_ vot contra şi _-_ abţineri ; 
            -  Prevederile art. 121 din constitutia Romaniei. 
 
        În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 
(republicată); 

HOTĂRĂŞTE: 
 
         Art.1.  Incepand cu data prezentei hotarari se aproba traseul mijloacelor de transport scolar, cu 
statiile de imbarcare si debarcare ale elevilor, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
         Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Ususau 
prin aparatul de specialitate. 
         Art. 3 . Hotărârea se comunică cu: 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 
Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 
Contencios; 

- ȚOLE FLORIN – primarul comunei Ususau; 
- Scoala Gimnaziala ”Teodor Pacatian” Ususau ; 
- SANFIRA COSTEL – coordonator de transport.  

 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,                                                         
_________________________                                      MIRESCU VASILIE 


