ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.45/27.04.2012
privind modificarea HCL Nr.1/2012 – pentru aprobarea reţelei şcolare de
pe raza oraşului Baia de Arieş, aferente anului şcolar 2012-2013
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre initiat de primar cu privire la aprobarea reţelei şcolare
de pe raza oraşului Baia de Arieş, aferente anului şcolar 2012-2013; raportul de specialitate nr.1840/
24.04.2012 al compartimentului juridic ;adresa nr. 1498/2012 a Inspectoratului Judeţean Alba, prin
care se solicită modificarea în mod corespunzător a HCL Nr.1/2012 privind organizarea reţelei şcolare
pentru anul şcolar 2012-2013, în sensul schimbării denumirii unităţii de învăţământ; raportul de avizare
al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-HCL NR.40/06.03.2012 privind schimbarea denumirii Grupului Scolar „Dr. Lazar Chirila”
Baia de Arieş;
-Ordinul Nr.6564/2011 al Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, privind
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de invăţământ din sistemul naţional de
invăţământ preuniversitar;
-Ordinul Nr.3283/2012 emis Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi Sportului, pentru
modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 6.564/2011;
-art. 19 alin. 4) coroborat cu art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare; art. 36, alin. 6, pct. 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 şi ale art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică anexa nr.1 – parte integrantă din HCL Nr.1/2012 privind aprobarea reţelei
şcolare de pe raza oraşului Baia de Arieş, aferente anului şcolar 2012-2013, prin inlocuirea denumirii
Grup Şcolar ,,dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş, cu Liceul „Dr.Lazar Chirila” Baia de Arieş.
Art.2. Primarul orasului Baia de Arieş, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
Primarului or. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
Grupului Şc. Dr. Lazăr Chirilă Baia de Arieş
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate,
din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

Anexa la HCL Nr.____/2012
Nr. Unitate şcolară cu
crt personalitate juridică
1
Liceul „Dr.Lazar Chirila”
Baia de Arieş.

Structuri arondate

Observaţii

-Grădiniţa cu program normal Baia de Arieş
-Grădiniţa cu program normal Muncelu
-Grădiniţa cu program normal Sartăş
-Grădiniţa cu program normal Cioara de Sus
-Scoala Primară Sartăş
-Scoala Primară Brăzeşti

- Desfiinţare 2012-2013

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

