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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza comunei Daia Română, în anul şcolar 2016-2017
Consiliul Local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă

extraordinară în ziua de 29.02.2016;

Luând în dezbatere ;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre a primarului comunei Daia Română privind
aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Daia
Română, în anul şcolar 2016-2017;
- raportul de specialitate nr. 528/25.02.2016 întocmit de către compartimentul de resort
din cadrul aparatului de specialitate;
- avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar Judetean Alba, nr. 202/55/15.01.2016;
În conformitate cu prevederile:
- art. 19 alin. (4) şi art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 art. 232 – 242 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata;
- art. 19 pct. 7 alin. (2) din Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
nr. 5556/2015 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de
invatamant particular si confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru anul scolar 2016 – 2017;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit. a) pct.1, din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată;
H O T A R A S T E:
Art. 1. Aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate jujridică care
vor funcționa în anul școlar 2016 – 2017 în comuna Daia Română conform anexei nr. 1, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
- Primarului comunei Daia Română;
- Școlii Gimnaziale Daia Română;
- Inspectoratului Școlar Județean Alba;
- Un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
Daia Română 29.02.2016
NR. 15

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. CIUCA CONSTANTIN

Contrasemnează
Secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 5. /I /A / 5

pag. 1 din 1

