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norAnAnr
privind alocarea din bugetul local, pel perioada cursurilor, in anul gcolar 2016.2017, a unei
sume reprezent6nd contravalorea a 80 de litri combustibil (carburant), lunar, pentru
transportul dus'intors, a 2 elevi din rsatul Secu, citre $coala lzvoru AIb

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neam(;
Avand in vedere dispozitiile art 105 din Legea educaliei na{ionale nr. 112011, cu

modificarile ulterioare, care prevdd pos;ibilitatea finantarii complementare, din bugetele locale, a
unor cheltuieli in sprijinul elevilor;

AnalizAnd cererile numitilor Bdiceanu Constantin gi Vidrighin Elena, parinli ai elevilor
Baiceanu Andrei-Constantin gi Vidrighin Georgiana, inregistrate la Primdria oragului Bicaz sub nr,
9137114.09.2016, prin care solicita sprijin pentru transportul zilnic dus-intors din satul Secu, cdtre

$coala lzvoru Alb al acestor elevi;

linand cont de declaratia doamnei invd{dtoare Gherasim loana, din Bicaz-lzvoru Alb, din
care rezulta ca asigura cu magina sa personal6, pe perioada cursurilor gcolare, transportul zilnic,
dus-intors, al celor 2 elevi, din satul Secu, catre $coala lzvoru Alb;

VazAnd expunerea de motive a primarului oraqului Bicaz, domnul Nicolae Saldgean,
inregistratd sub nr,10157110.10,2016 privind alocarea din bugetul local, pe perioada cursurilor, in
anul gcolar 2016-2017, a unei sume reprezent0nd contravalorea a B0 litri carburant lunar, pentru
transportul, dus-intors a celor 2 elevi din satul Secu, catre $coala lzvoru Alb;

LuAnd act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului inregistrat sub nr. 10158110,10,2016, de anchetele sociale din care rezultd situatia
sociala defavorizatd a celor 2 elevi gi de avizul comisiei de specialitate al Consiliului local;

in temeiul prevederilor arl.4,5 alin, (1) 9i art.'115 aiin.(1) Iit. b) din Legea nr.21512001
privind administra{ia publica locala, republicatd, cu modificarile ulterioare,

HOrAnAgrr:
Art,1- Aprobd alocarea din bugetul local, pe perioada cursurilor (9 luni), in anul gcolar

2016-2017, a unei sume reprezent6nd contravalorea a 80 de litri combustibil (carburant), lunar,
pentru transportul zilnic, dus-intors, din satul Secu, citre $coala lzvoru Alb, al elevilor Baiceanu
Andrei-Constantin gi Vidrighin Georgiania,

Art.2- Contravaloarea lunara a combustibilului prevazut la art.1 va fi decontata, pentru
perioada cursurilor gcolare, doamnei inrvatatoare Gherasim Simona loana, care se va ingriji de
transportul zilnic, dus-intors, al celor 2 erlevi, din satul Secu, catre $coala lzvoru Alb,

Art, 3 -Primarul oragului Bicaz va duce la indeplinire prezenta hotdr6re.
Art. 4* Prin grija secretarului oragului, hotararea se va comunica persoanelor gi autorita{ilor
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Subsemnatq Caiq Oana, inspector principal in cadrul Serviciului Public de
Asistenld Sociald din subordineo Consi'liului Local, analizdnd expunereo de motive propus'd de
Primarul orqsului Bicaz , d-nul Nicolae' Sdldgean , prin care solicitd un sprijin financiar petntru
cei doi copii din satul Secu care urmea,zd cursurile gcolii Primqre din satul lzvorul Atb .

Se propune acordareq din partea Con:siliului Local , o sumei echivalente cu pretul a B0 litri
combustibil&lUtLLin zilele cdnd se foce deplasorea la cursurile scolare, pentru anuljcolar
201-6 - 2017 in perioado septembrie 2'016 iunie 20i.7 - (9 luni).

Actuqlmente minorii: Bdiceqnu Andrei Constantin 5i Vidrighin Georgiona sunt insc'rigii lo
$coala Primqrd lzvorulAlb cu clqse l- lV, din sotul lzvorul Alb, oras Bicaz, elevii urmeazd
closele a-ll-a 5i a-lll-a.

Copiii provin din fomilii dezorganizate, mqma minorului Bdiceqnu Andrei , nu pdstreazd
legdtura cu qcesta 5i nici nu contribuie financiar la cregterea copilului, iar mqma fetilei
Vidrighin, este vdduvd gi are in intrlinere cinci copii minori , pdrinlii minorilor nu sunt angajofi
la nici o unitate de stot sau privatd 5i nu reolizeazd venituri, singura sursd de venit fiind
alocalia de stat;i veniturile din proprio gospoddrie.

Facem cunoscut faptul cd locqlitdtile Secu si lzvoru Alb sunt izolqte de orasul Bicoz, sunt
declarate zone defavorizote, nu existd mijloc de transport in comun, iar Consiliul Local nu poote
asiguro microbuzul de trsnsport copii, deoorece distanlo dintre localitdli este foarte mare, iar
drumul din satele respective este fore:;tier si greu accesibil.

Fata de cele prezentate mai sus , consider cd proiectul de hotdrdre privind alocarea
sumei echivalente cu pre,tul q 80 litri cc>mbustibil pe lund,in zilele cdnd cei doi copii
frecventeazd cursurile scolare , pentru perioada septembrie 2016- iunie 2017 (9-tuni), formd de
invatdmdnt la ziin cqdrul $colii Primqre lzvorul Alb , oraS Bicaz , sumq va fi acordqtd dornnei
invdydtoare Gherasim Simona loana , proiect initiat de Primarul orqsului 5i se incadreqzd in
dispozitiile legale in vigoare 5i poate fi supus dezbqterii Consiliului Local Bicaz.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind alocarea unei sume echivalente cu prelul a 80 litri combystibil pe
lund ceea ce reprezintd zilele cdnd minorii din sotul Secu frecvqnteazd

cursurile ;colare, formd de invdtdmdnt la zi pentru perioada anutlui ;colar
septembrie 2076- iunie 2077 (9 -luni), in csdrul gcolii Primqre lzvorul Alb, oras

Bicaz, sumd ce vq fi acordatd doamnei invdtdtoore Gherasim Simona loonq

Analizdnd cererea domnului Bdiceanu Constantin, domiciliat in satul
Secu, ora, Bicaz, inregistratd cu nr.91,j7/201-6, prin care solicitd scordarea
unei sume pentru transportul celor doi copii din satul Secu, care frecventeazd
cursurile pcolore la Scoala Primord din satul lzvorul Alb .

Sprijinirea celor doi copiii: 
'Bdiceanu Andrei - Constantin elev in clasa

a-ll-a 5i Vidrighin Georgiana elevd in clasa a-lll-o, constd in acordarea sumei
echivalenta a 8A litri de combusl:ibil pe luna in zilele cdnd se face deplasorea la
cursurile Scolare , pentru snul Scolar 20L6 -20L7 , fn perioada septembrie
20L6- iunie 201"7 (9- luni ), suma va fi acordstd doamnei involatoarei Gherasim
Simona loana in vederea transportdrii celor dai copii din satul Secu la gcoala
Primard lzvorul Alb.

Menliondm faptul cd localitdlile Secu 5i lzvoru Alb sunt izalste de orapul
Bicaz, sunt declarate zone defov'orizate, nu existd mijloc de transportin comun,
iar Consiliul Local nu paate asiguro microbuzul de transport copii, deoarece
distanla dintre localitali este foarte mare, iar drumut din satele respective este
forestier ;i greu accesibil"

Supun dezbaterii Consiliului' Local alocarea din bugetul local a sumei
echivalente cu prelul a 80 litri combustibil pe lund, in zilele cdnd cei doi minail
frecventeazd cursurile gcolare , pentru perioada septembrie 20L6- iunie 20i-7
(9 -luni) , formd de invafdmdnt lo zi in cadrul gcotii Prirnore lzvorul Alb , oro|
Bicaz, suma va fi acordatd doamnei invdtatoore Gherasim Simona loana 
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