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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 de pe raza 

Municipiului Săcele 

 

 

    Consiliul  Local  al  municipiului  Sacele, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2013 

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Cabinetului 

Primarului  , înregistrat cu Nr. 59881 din 18.12.2013 prin care s-a propus încluderea Gradiniţei cu program 

prelungit „Rază de Soare” în planul de şcolarizare a învăţământului preuniversitar de pe raza Municipiului 

Săcele pentru anul şcolar 2014-2015 şi aprobarea organizarii reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

anul şcolar 2014-2015 de pe raza municipiului Săcele, conform Anexei 1 fila 1-6.  

 Având în vedere prevedirile art.19, alin.1,alin.4, art.23 alin.1, art.61 alin1, alin.2 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, art.3 din Normele metodologice, privind finanţarea şi administrarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobate prin HG nr.2192/2004, adresa nr  16099 din 18.12.2013  

înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 59881 din 18.12.2013 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului 

Braşov şi adresa nr 103/27.03.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Săcele  cu nr. 10306/27.03.2013 a 

Grădiniţei cu program prelungit „Rază de Soare”. 

 În temeiul art. 36 alin. 1,  al. (6) lit “a”, pct.1, alin.9,  art.43, al.(1) şi art.45 din  Legea 215 / 2001 

privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările  si completarile ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă încluderea Gradiniţei cu program prelungit „Rază de Soare” în planul de 

şcolarizare a învăţământului preuniversitar de pe raza Mun. Sacele, pentru anul şcolar 2014-2015. 

Art. 2.   Se aproba  organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2014-

2015 de pe raza municipiului Săcele, conform Anexei 1 fila 1-6 ce face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 3.  Directorii unităţilor şcolare menţionate în Anexa 1 deţin funcţia de ordonatori terţiari de 

credite ai bugetului Municipiului Săcele. 

Art. 4.  Primarul municipiului Săcele şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Săcele 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

        GHEORGHITA MUTU PETRE                                                               CJ. DASCALU BIANCA 

 

 

Intocmit: C.J. GIRDAN ODETTE 

Tehnoredactat: C.J. GIRDAN ODETTE 7 ex 

Hotararea a fost adoptata:  Unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 16 
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