
Pasul 4

Elaborarea unei propuneri de politică publică

Care sunt cele trei soluții posibile analizate de clasa voastră pentru rezolvarea

problemei ?

1. Prelungirea traseului autobuzului 29

2. Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

3. Asigurarea de abonamente elevilor de către firmele particulare de transport implicate

Declarația de constituționalitate:
Politica publică propusă de clasa noastră:

 Respectă Principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);

 Respectă Principiul neretroactivității - se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după

adoptare (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

 Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art.

57);

 Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56);

 Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);

 Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

 Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în

domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20);

Proiect de act normativ pentru implementarea politicii propuse

Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 25.06.2021 privind

Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

Consiliul Local al Comunei Tomești

Având în vedere:

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor 

de hotărâri adoptate de Consiliul Local

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă licitația pentru contractarea unei firme de transport călători în vederea

achiziționării unui microbuz transport persoane pentru elevii comunei Tomești, județul Iași.

Art. 2. Microbuzul școlar va transporta numai elevii, având domiciliul în comuna Tomești,

inclusiv părinții acestora.

Art. 3. Se asigură transportul gratuit al elevilor care sunt înscriși și frecventează cursurile la zi

ale unității de învățământ: Școala Gimnazială “D. D. Pătrășcanu” Tomești.

Art. 4. Se instituie o taxă locală de 5 lei / familie pentru întreținerea mijloacelor de transport

pentru elevi, taxă inclusă în impozitul local anual.

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2021.

Art. 6. Secretarul comunei Tomești va comunica în copie prezenta hotărâre către persoanele

vizate.

Secretar,                                            Consilier juridic,

Argumentele pentru soluţia propusă
"Microbuzul școlar al Primăriei Tomești pentru transportul în siguranță al elevilor școlii noastre„

 mersul la şcoală este o problemă reală pentru mulţi elevi din mediul rural din comuna Tomești (sunt copii care trebuie să facă
naveta zilnic, purtând un ghiozdan foarte greu, în condiţii dificile de transport, cu microbuze / autobuze vechi, aglomerate,
nemodernizate sau care îi lasă să aştepte în frig);

 conform datelor din școala noastră peste 25 de elevi fac naveta zilnic către unitatea de învățământ din diferite locații ale
comunei (Dealul Doamnei,Vlădiceni, Chicerea);

 toți sunt copii din mediul rural, mulți dintre ei cu posibilități financiare reduse sau medii;
 un procent redus de elevi fac naveta din municipiul Iași, fiind aduși de părinți sau circulă cu mijloacele de transport locale ori

interjudețene;
 mulți elevi se trezesc foarte devreme, străbat uliţele satului şi, apoi, aşteaptă în staţie un mijloc de transport sau microbuzul

şcolar (singurul existent la ora actuală în dotarea PrimărieiComunei Tomești);
 mijlocele de transport interjudețene oferite de către firmele particulare de transport călători nu oferă condițiile necesare de

confort și siguranță, rapiditate și eficiență;
 zilnic, un singur microbuz școlar cu numai 16 locuri deserveşte transportul a peste 25 de elevi către școala noastră;
 în aceste condiţii elevii sunt duşi în ture la şcoală, fiind nevoiţi să se trezească mai devreme, iar cei care nu prind mijlocul de

transport sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos sau cu alte mijloace de transport locale;
 microbuzul existent este vechi și a fost oferit de către minister în cadrul unui program care să sprijine elevii navetiști, mai ales

din comunitățile rurale (la noi este satul Vlădiceni, Dealul Doamnei - mulți elevi navetiști);
 există şoferi dispuşi să conducă acest microbuz, însă salarizarea acestora constituie o problemă;
 pe lângă microbuzul şcolar, Primăria sau şcoala ar putea încheia contracte cu diferite firme de transport privat sau să asigure

decontarea transportului tuturor elevilor navetiști.

“Autobuzul 29” – Atanasiu Bianca și Bodai Smaranda


