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HOTĂRÂRE
Referitor la: aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza comunei Fărcașele, Judeţul Olt pentru anul şcolar 2018-2019

Expunere de motive :
Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local al comunei
Ffărcașele îşi are sediul reglementării juridice în cuprinsul prevederilor art.19, alin.(4) şi ale
art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5472/07.11.2017,
precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică,
republicată. În considerarea prevederilor art.36, alin.(2), lit.”d”, ale alin.(6), lit.”a”,pct.1,
precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publică locală nr.215/2001,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, competenţa adoptării prezentului proiect de hotărâre
aparţine autorităţii deliberative, respectiv Consiliului Local al Comunei Fărcașele, județul
Olt.
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6258 din 28.11.2017, a primarului comunei Fărcașele, cu
privire la susţinerea proiectului de hotărâre;
- adresa nr.13499 din 15.11.2017, a Inspectoratului Școlar Județean Olt, prin care se
solicită aprobarea reţelei şcolare în comuna Fărcașele ;
- raportul de specialitate nr. 6260 din 28.11.2017, întocmit de către secretarul comunei
Fărcașele ;
- avizul conform pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învaţământ de stat
din comuna Fărcașele, nr. 442 din 15.12.2017, acordat de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Olt ;
- raportul de avizare nr.24 din 03.01.2018, al comisiilor de specialitatedin cadrul
Consiliului Local Fărcașele;
- prevederile art.22 alin.(2) din Ordinul M.E.N. nr.5472/07.11.2017 privind aprobarea
”Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar
de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ
particular ;
- prevederile art.19, art.23, art.61 alin.(2) şi art.63 din Legea nr.1/2011 – Legea
Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.19 pct.17 alin.(2) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi de la
bugetul de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5556/2015 ;
În temeiul art. 36, alin.(2) lit.d şi alin. (6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza comunei Fărcașele pentru anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare, se va
comunica primarului comunei Fărcașele, pentru ducerea la îndeplinire, se va transmite
Şcolii Gimnaziale Fărcașele, Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MUNTEANU MARINEL

Nr. 3 din 09.01.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
0
0

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data de 09.01.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un
nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință

