ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
NR. 7/2015
privind reorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat ,
pentru anul şcolar 2015  2016
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.03.2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune
Consiliului Local reorganizarea reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul scolar 2015  2016 ,
precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Urmare a adresei nr. 5888/188/15.01.2015. a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu prin
care se acordă avizul conform pentru reorganizarea reţelei şcolare din Comuna Orlat ,
În temeiul prevederilor art.19 , alin.(4), ale art. 61 alin.(2) şi alin. (5) din Legea
educatiei nationale nr.1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 / 2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ
preuniversitar ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 , ale art. 39 alin. 1 , ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 :
Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare a Comunei Orlat , pentru anul scolar 2015 –
2016 , conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Art.2( 1 ) :
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei
Orlat.
(2):
Se încredinţează directorul şcolii gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat cu ducerea la
îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 26 martie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
MILEA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR delegat Comuna Orlat ,
VULEA MONICA  ELENA

ANEXA Nr. 1 la HCL nr. 7 / 2015
Reţeaua şcolară din Comuna Orlat , judeţul Sibiu
pentru anul şcolar 2015  2016

Nr.
crt.
1

2

Unitatea de învăţământ

Denumire

Adresa

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică

Şcoala gimnazială ,, Ion Pop
Reteganul ,, Orlat  nivelul
de învăţământ gimnazial
Grădiniţa cu program normal
Orlat – nivelul de învăţământ
preprimar

Orlat , nr. 210

Unitatea de învăţământ fără
personalitate juridică aferentă

Orlat , nr. 630

Adoptată la Orlat , data : 26 martie 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
MILEA IOAN

CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR delegat Comuna Orlat ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENTI
9
PENTRU
9
IMPOTRIVA
0
ABTINERI
0
6EX: 1EX DOSAR SEDINTA
1 EX PREFECTURA
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX SCOALA GIMNAZIALA ,, Ion Pop Reteganul ,, Orlat
1 EX Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

