CONSILIUL LOCAL VULCAN
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 154 / 2016
privind aprobarea propunerii de reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe
raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2017 - 2018
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub
nr. 142/8612/21.12.2016 prin care se propune aprobarea propunerii de
reorganizare a reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2017;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 150/8613/2016, raportul Compartimentului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 145/8614/2016, avizul
comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină”, înregistrat sub nr. 195/8615/2016, de pe lângă
Consiliul local;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara nr. 1015/M/08.12.2016,
înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 39918/19.12.2016;
În conformitate cu O.M.E.C. nr.5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, şi
cu prevederile art. 61,alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (6) lit. a), pct. 1 şi al art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă propunerea de reorganizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ care
funcţionează pe raza municipiului Vulcan, pentru anul şcolar 2017 – 2018 în următoarea structură a
unităţilor şcolare cu personalitate juridică:
Nr.
crt.
1
2

3

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU
PERSONALITATE JURIDICĂ
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZU”
VULCAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1-8 NR.
4 VULCAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1-8 NR.
6 VULCAN

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
STRUCTURĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1-8 NR. 5
VULCAN
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PN + PP NR. 1
VULCAN
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE 1-8 NR. 3
VULCAN

ART.2 Prezenta organizare asigură finanţarea învăţământului de stat, inclusiv a unităţilor/claselor
care funcţionează sub efectivele minime admise de lege. Cheltuielile unităţilor de învăţământ de stat se
încadrează în fondurile alocate pentru finanţarea de bază calculată pe baza costului standard per elev.

ART. 3 Prezenta hotărâre întră în vigoare după emiterea avizului conform de către Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Hunedoara.
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţului Hunedoara, Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Hunedoara şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 28.12.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Andraș Emil Sergiu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”

