ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AMĂRĂŞTI
H O T Ă R Â R E A NR.4
PRIVITOARE LA: APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE DIN COMUNA AMĂRĂŞTI,
JUDEŢUL VÂLCEA, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Consiliul Local al comunei Amărăşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară, publică, la data
de 15.02.2017, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, lipsă fiind
consilierul Niculăescu Ion;
Văzând că prin votul majotităţii, domnul Lolea Ion a fost ales preşedinte de şedinţă:
LUÂND ÎN DEZBATERE:
-Expunerea de motive nr.200/2017 şi proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la
REORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE DIN COMUNA AMĂRĂŞTI. JUDEŢUL VÂLCEA,
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018;
-Referatul secretarului localităţii, înregistrat sub nr. 199/2017;
-Avizul comisiei pentru învăţământ din cadrul consiliului Local înregistrat sub nr.201./2017;
- Adresa cu nr.6493/08.12.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea prin care se propune
organizarea la nivelul comunei Amărăşti a reţelei şcolare, pentru anul şcolar 2017-2018;
Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul localităţii:
în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), art. 61, alin. (1)(2)(5), art. 95, alin. (1), lit. „o”
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2C11; art. 36, alin. (6), lit.„a” pct 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115 alin.(l) lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu un număr de 10 voturi ’’pentru”, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E
Art. 1 Se aprobă reţeaua şcolară pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza
comunei Amărăşti, judeţul Vâlcea, în anul şcolar 2017-2018, astfel:
Nr.
Crt.
1

Unitate cu personalitate juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AMĂRĂŞTI

Observaţii
Unităţi arondate ( structuri)
-Grădiniţa cu program normal Amărăşti (2 grupe)

Art. 2 încăpând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. cu nr. 7/22.02.2016.
Art. 3 Se va asigura finanţarea unităţilor şcolare de învăţământ care vor funcţiona cu efective sub
limitele prevăzute de lege, din bugetul local.
Art. 4 Primarul comunei Amărăşti şi Administraţia Şcolii Gimnaziale, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul localităţii o va comunica la: Instituţia Prefectului Judeţului
Vâlcea, Primarului, Directorului şcolii şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare in locurile special
amenajate

Amărăşti. 15.02.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LOLEA ION
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