CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA

Avizat

JUDE ULăARAD

Secretar
PROIECT
H O T Ă R Â R E A NR.
Din data de _______________________

privindăaprobareaăorganiz riiăre eleiăşcolareăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitarăpentruă
anulăşcolară2016-2017 ,deăpeărazaăcomuneiăLivadaă,ăjude ulăAradă

Consiliul Local al Comunei Livada:
Având în vedere:
- adresa nr. 1213/M/04.11.2015
- avizul nr. 67/33/11.01.2016 emisădeăInspectoratulăŞcolarăJude eanăArad
- referatul de specialitate
- expunerea de motive a primarului comunei
- Ordinul M.E.C.Ş. nr. 5556/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentareaă cifreiă deă şcolarizareă pentruă înv mântulă preuniversitară deă stată , cuprinderea
efectiviveloră deă preşcolariă şiă eleviă dină unit ileă deă înv mântă particulară şiă confessională ,ă
precumă şiă emitereaă avizuluiă conformă înă vedereaă organiz riiă re eleiă unit iloră deă înv mântă
preuniversitarăpentruăanulăşcolară2016-2017ăşiăaăAnexeiălaăordină
- prevederileăart.ă19ăalin.ă4ăşiăart.ă61ădinăLegeaănr.ă1/2011ăaăeduca ieiăna ionaleă
- prevederile art 36 alin 6 lit. a pct. 1 aleăLegiiănr.215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ă
republicat ,ă
Înă temeiulă art.45.ă alin.2ă ă dină Legeaă nr.215/2001ă republicat ă şiă actualizat ă aă administra ieiă
publice locale
HOT R ŞTE
Art.1. Se aprob ă organizareaă re eleiă şcolareă aă unit iloră deă înv mântă preuniversitară pentruă
anulă şcolară 2016-2017 ,deă peă razaă comuneiă Livadaă ,ă jude ulă Arad conform anexei ce face
parteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.ă

-

Prezentaăseăcomunic ăcuă:
Prefecturaăjude uluiăAradă
Primarul comunei Livada
Inspectoratulă colarăJudețeanăArad
Ini iatorădeăproiectă,
ŞerbăMilitonă

Contrasemneaz :
Secretar,
MarianaăElizaăOtl canăăăăă

Anexa nr. 1

REŢEAUA ŞCOLARĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA LIVADA JUD.
ARAD

Unitatea de
învâ mântăcuă
personalitate
juridic
ŞCOALAă
GIMNAZIAL

Unitatea de
învâ mântăf r ă
personalitate
juridic

Nivel de
şcolarizare

Adres

PRI, GIM

-

GR DINI AăCUă
PROGRAM
PRELUNGIT
SÎNLEANI
GR DINI AăCUă
PROGRAM
NORMAL
LIVADA

PRE

Livada nr. 80-81 tel.
0257/381053,
scoala1livada@yahoo.com
Com. Livada , sat
Sînleani, nr. 39, tel
0257381846

-

PRE

Com. Livada , sat Livada,
nr. 62, tel. 0257381613

ROMÂNIA
JUDE ULăARADă
PRIM RIAăCOMUNEIăLIVADAă
NR._________/_______________

C TREă
INSPECTORATULăăŞCOLARăJUDE EANăARADă

SubscrisaăComunaăLivadaăreprezentat ăprinădl.ăŞerbăMilitonă – primar al
comunei , al turată v ă transmitemă Proiectulă deă Hot râreă aă Consiliuluiă locală
Livadaă privindă aprobareaă organiz riiă re eleiă şcolareă aă unit iloră deă înv mântă
preuniversitarăpentruăanulăşcolară2016-2017, de pe raza comunei Livada

Primar
ŞerbăMilitonă

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr. adresa nr.1213/M/04.11.2015 tra s isă de
I spe toratul ş olar judeţea Arad pri are se soli ită î to irea Proie tului
de hotărâre privi d apro area orga izării reţelei ş olare a u ităţilor de
î văţă â t preu iversitar pe tru a ul ş olar
6-2017 ,de pe raza comunei
Livada , judeţul Arad, î vederea e iterii avizului şi fu da e tarea ifrei de
ş olarizare vă o u i ă faptul ă faţă de a ul ş olar
5-2016 am solicitat
emiterea avizului fară modificări.
Î ur a soli itării oastre, I spe toratul Ș olar Județea Arad a e is
avizul favorabil nr. 67 din data de 11.01.2016 conform proiectului propus.
Avâ d î vedere ele e țio ate a terior propu Co siliului lo al Livada
aprobarea acestui proie t de hotărâre.

PRIMAR
ŞERB MILITON

Raport de specialitate

Subsemnataă R c nelă Ionelaă Nadiaă ,ă consilieră juridică înă aparatulă
permanent de lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei proiectului de
hot râre privind aprobareaăorganiz riiăre eleiăşcolareăaăunit ilorădeăînv mântă
preuniversitară pentruă anulă şcolară 2016-2017 ,de pe raza comunei Livada ,
jude ulăAradă,ăaăadreseiănr.ă1213/M/04.11.2015ătransmis ădeăInsectoratulă colară
JudețeanăAradă iăaăavizuluiăfavorabil nr. 67/33/11.01.2016 emis de Inspectoratul
colarăJudețeanăAradăconsiderănecesarăaprobareaăacestuiăproiectădeăhot râre.ă

Întocmit
c.j.ăR c nelăIonelaăNadiaă

Co isia pe tru î văţă â t, să ătate, cultură, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agre e t

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Cu privire apro area orga izării reţelei ş olare a u ităţilor de î văţă â t
preu iversitar pe tru a ul ş olar
6-2017 ,de pe raza comunei Livada ,
judeţul Arad

Din partea o isiei ai sus a i tite au fost preze ţi:
- Ştef Dori Marius-președinte
- Pet uț O uț Petrișor- secretar
- Tărşa Nelu

S-a dez ătut proie tul de hotărâre u privire la aprobarea orga izării
reţelei ş olare a u ităţilor de î văţă â t preu iversitar pe tru a ul ş olar
2016-2017 ,de pe raza o u ei Livada , judeţul Arad, hotărâre are se
avizează________________.

Preşedi te
Ştef Dori Marius

Secretar
Pet uț O uț Petrișor

