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R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 33
privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza

administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2016 – 2017

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară  la data
de 18.02.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.277/12.02.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş,  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. 202/33/15.01.2016 a Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 2356/16.02.2016 privind
acordarea avizului conform pentru aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza
administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2016 – 2017, Raportul de
specialitate nr. 19332/15.12.2015 al Direcţiei juridice, administraţie publică 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 pentru învăţământul preuniversitar de stat şi
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, aprobată prin
Ordinul nr.5556/27.10.2015 al Ministrului Educaţiei şi  Cercetării Ştiinţifice, 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;

H O T Ă R Ă Ş T E :

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
2016 – 2017, 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, 18.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING, OLTEAN DAN GLIGOR                                                             SECRETAR ORAŞ

PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL10;  ANEXE:1;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15; Voturi “pentru”: 15 ;
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