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JUDETUL ALBA
COMTINA AVRAM IANCU
CONSILruL LOCAL
HOTARAREA NR. 70
Consiliul localalcomunei Avram Iancu, judetul Alba
intrunit in sedinta
ordinara in data de l4 .12 .201g, sedinta fiind publica.Luand in dezbatere :
- proiectur de hotarare initiat de dr. Herer Sandu, primar,
raportul, intocmit de catre dl. Chira Nicodim- Erg",
- secretar comuna
,inregistrat sub nr. 3633 / 07 .l2.2}lg .
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local,inregistrat sub nr.
3671 / 13.12.2018,
Avand in vedere :
- adresa Inspectoraturui scorar Judetean Alba, nr.g42r/2org,,
- proiectulpranului de scorarizare ra invatamantur
prescolar,primar,gimn azial pentru anul de invatamant
20 I g - 2olg,
- Legea nr.ll20l I cu modificarile si completarile
ulterioare,- legea
educatiei nationale,
- Hotararea Guvernului Romaniei nr.72/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si a Hotararii Guvernurui
nr. 136/2016,
- Legea nr.35ll200l _ sectiunea IV,
- Hotararea Guyvernului Romaniei nr.2l/2007 precum si a Hotararii
Guvernului nt' 22/2007- pentru aprobarea metodologiei
de evaluare institutionala in
vederea autorizafii acreditarii si evaluarii periodice
i
orguriutrilor furnizoare de
educatie,
- Metodologia pentrl fundamentarea cifrei de scolarizare si pentru emiterea
avizului conform in vederea o rganizarii retelei unitatilor
de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2019
,aprobata prin OMEN nr. 547212017 ,
- Hotararea Consiliului de Administratie de Inspectoratului Scolar Judetean
Alba din data de 21.12.2017
- Prevederile art. 38 alin.,2 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala republicata,
In temeiul art. 45 alin.l din Legea nr.21512001 privind
administratia publica
locala republicata,
Consiliul Iocal,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba proiectul planului de scolarizare pentru reteaua scolara a
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Avram Iancu, dupa cum
urmeaza:
- Scoala Gimnaziala,,Avram Iancu", din comuna Avram Iancu cu
personalitate juridica,
- Scoala Primara Tirsa, Structura scolara arondata Scolii Gimnaziale
Avram Iancu, din comuna Avram Iancu, ,
- Gradinita cu program normal Avram Iancu, Structura scolara
Arondata, Scolii Gimnaziale Avram Iancu, din comuna Avram, Iancu, ,
- Gradinita cu program normal Tarsa, Structura scolara arondata Scolii
Gimnaziale Avram Iancu ,din comuna Avram Iancu .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotarari se incredinteaza dl. Heler
Sandu primarul comunei.
Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de I I voturi favorabile
valabil exprimate, care reprezinta 100 o/o din numarul consilierilor in functie, ( 100
o/o din numarul
consilierilor prezenti ).
Art. 4 . Prezenta hotarare se va inainta si comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba,
- D-lui Sandu Heler,primarul comunei,
- Scolii generale cu cls. I-VIII Avram Iancu,

-

Se aftseaza.

Avram Iancu la

Presedinte de sedinta,

Consilier
Dorel Chira
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