ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.2/30.01.2018
privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Baia de Arieş,
aferente anului şcolar 2018-2019

Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinara;
Luând în dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea reţelei şcolare de pe
raza oraşului Baia de Arieş, aferente anului şcolar 2018-201; raportul de specialitate nr. 279/25.01.2018,
intocmit de d-na secretar Nemes Delia; avizul conform emis de către Inspectoratul Şcolar al judeţului
Alba, inregistrat la Primaria orasului Baia de Aries cu nr. 214/22.01.2018; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-Art. 19 alin. 4) şi art. 61. din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Ordinul nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile
de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 emis de Ministerul Educaţiei Naţionale Şi
Cercetării Ştiinţifice;
-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. Unic. Se aprobă reţeaua şcolară de pe raza oraşului Baia de Arieş, aferentă anului şcolar
2018-2019, conform anexei nr. 1- parte integrantă.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Liceului „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile, 1 vot impotriva si 1 abtinere,
din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Pitea Vasile

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la HCL Nr. 2/30.01.2018

Nr.
crt
1

Unitatea şcolară cu
personalitate juridică
LICEUL ,,DR. LAZĂR
CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Pitea Vasile

Structuri arondate
GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL BAIA DE ARIEŞ

Infiintari/Desfiintari
structuri/niveluri de
invatamant
------

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia
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