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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 de 
pe raza Municipiului Săcele 

 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014, 

Văzând adresa nr. 16661/25.11.2014 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, înregistrată 
la Primăria Municipiului Săcele sub nr.  58835/26.11.2014,  prin care se solicită Consiliului Local şi 
Primarului Municipiului Săcele,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei 
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 4894/2014  privind Metodologia 
pentru fundarnentarea Planului de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2015 -2016, sprijin în vederea realizării tuturor activităţilor 
necesare pentru stabilirea reţelei şcolare pentru învăţământul preuniversitar aferentă anului şcolar 
2015-2016 şi la iniţiativa Primarului Municipiului Săcele; 

Analizând Referatul nr. 59114/27.11.2014 întocmit de către Primarul Municipiului Săcele şi 
Preşedintele Comisiei de specialitate nr. 3 „pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate, familie, muncă, protecţie socială, sport şi agrement, protecţie copii, tineret”, care conţine 
propunerea pentru realizarea reţelei şcolare a Municipiului Săcele pentru anul şcolar 2015-2016 şi care 
a fost înaintat prin adresa nr. 5835/2014 Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov, în vederea 
obţinerii avizului conform; 

Ţinând cont de avizul conform pentru reţeaua şcolară care va funcţiona în Municipiul Săcele în 
anul şcolar 2014-2015 al  Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov; 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1), alin. (4); ale art. 23 alin. (1), alin. (2) şi ale  art. 61 
alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 
3 din Normele metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, aprobate prin H.G. nr. 2192/2004; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58835/09.12.2014  al Cabinetului Primarului şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4894/2014  privind Metodologia pentru 
fundarnentarea planului de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2015 -2016; 

În temeiul  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a) pct. 1; al art. 45 alin. (1); al art. 61  
alin. (2); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a) a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

 



H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă Planul de şcolarizare al învăţământului preuniversitar şi Planul de organizare 
al reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Săcele pentru anul 
şcolar 2015-2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; directorii unităţilor 
de învăţământ din Anexa mai sus citată deţin funcţia de ordonatori terţiari de credite ai bugetului 
Municipiului Săcele. 

Art. 2. Primarul Municipiului Săcele  şi unităţile de învăţământ preuniversitar  din Municipiul 
Săcele răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
    FRĂŢILĂ ELENA                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   18  voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex  Cabinetul Primarului 


