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H O T A R A R E A Nr.8
Din 29 ianuarie 2014
privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de
invatamantpreuniversitar
din raza teritoriala a Orasului Chisineu Cris pentru anul scolar2014 -2015

Consiliul Local orasenesc Chisineu - Cri§ intrunit in sedinta ordinara fn
data de 29 ianuarie 2014,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului orasului Chisineu Cris, d-l Burdan Gheorghe
- Adresa nr. 1284/M/20.11.2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Arad, prin care se
solicita transmiterea Proiectului privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat si particular pentru anul scolar 2014-2015 de pe raza
tereritoriala , Tn vederea fundamental proiectului planului de scolarizare;
- Prevederile art.19, art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei
nat;ionale,actualizata cu modificarile §i completarile ulterioare;
-prevederile art.20 pct.7 alin.(2) din Ordinul M.E.N, nr. 5454/12.11.2013 privind
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare §i emiterea avizului
conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul
scolar 2014-2015;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chisineu Cris
- art. 36, alin. 2, lit.
§i alin. (6), lit. „a", pet. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.
- avizul comisiei juridice a Consiliului Local
-14 yoturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenti la sedinta;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARA§TE:
Art.l. - Se aproba structure retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar din raza teritoriala a Orasului Chisineu Cris, pentru anul scolar 2014 -2015,
conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Prezenta hotararea se comunica:
Institutia Prefectului - Judetul Arad
Primarul Orasului Chisineu Cris
Inspectoratului Scolar Judetean Arad

Institutiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza Orasului
n..:.

PRE§EDINTE DE SEDINJA
POPOVICI IOAN

Red./Dact.
D.A./B.M
Ex.5

c cONTRASEMNEAZA

% \ SECRETAI
BRINDAS AURELIA-MIHAELA

