ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 22
privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2013 – 2014
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02..2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.167 din 20.02.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Având în vedere adresele unităţilor şcolare preuniversitare de stat cu personalitate juridică de pe
raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, adresa nr. 74/21.01.2013 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Alba înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 1890/07.02.2013 privind acordarea
avizului conform pentru aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativteritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi avizul comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu art. 61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologia pentru fundamentarea
cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2013-2014, aprobată prin Ordinul nr.6212/13.11.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, Ordinul nr. 6564/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul la art. 36 alin. (3) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.1 şi art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aprobă Planul de organizare a reţelei şcolare aferent unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar
2013 – 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, Jr. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, str. Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia, jud. Alba;
- Unităţile şcolare de pe raza administrativă a oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures;
Ocna Mureş, 28.02.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
JR. PAVEL GLIGOR PODARIU

PSN/PSN;Ex:7; Anexe:1.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

Nota:consilieri în funcţie:17;prezenţi: 17, voturi pentru: 17.
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