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            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL  

  

 HOTĂRÂREA NR.26  

privind aprobarea Planului de organizare a reţelei şcolare de pe raza  

administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de    

28.02.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.  166/22.02.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 

       Având în vedere notele de fundamentare ale unităţilor şcolare preuniversitare de stat cu 

personalitate juridică de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ocna Mureş, adresa nr 7907 din 

15.11.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Alba, înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 

18375 din 28.11.2017, Raportul argumentativ nr. 19330 din 18.12.2017 al Primarului orașului Ocna 

Mureș, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,   

adresa nr. 940/19.02.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba înregistrată la Primăria oraşului Ocna 

Mureş cu nr. 2415/20.02.2018 privind acordarea avizului conform pentru aprobarea Planului de 

organizare a reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul 

şcolar 2018 – 2019, Raportul de specialitate comun  nr.  19205/14.12.2017 al Direcţiei juridice și 

Direcției economice, coroborate cu art. 61 alin.(2) din  Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 

actualizată şi Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2018-2019, aprobată prin Ordinul nr.5472/07.11.2017 al Ministrului Educaţiei şi  Cercetării Ştiinţifice, 

actualizat ; 

       În temeiul  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  

de pe raza administrativ-teritorială  a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019,  conform 

Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                               (2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş,  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; 

       - Cele trei unități școlare din orașul Ocna Mureș.  

        

Ocna Mureş, 28.02.2018 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       AVIZEAZĂ,  SECRETAR ORAȘ  

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                  PANDOR NICUȘOR                                                            

                                                                                                                                                                           

                                                                                                          
RED/DACT: N.F.O.  

EX:7; ANEXE:1;          Nota: consilieri in functie:17; prezenti:15   ; voturi ,,pentru”:  15  ;  voturi ,,contra”: 0   ; abţineri: 0  

.    



 2 

 


