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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru

anul scolar 2015 - 2016

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă în data de 26 februarie
2015,

  Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 5/11.02.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, pentru aprobarea organizării retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
din comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2015 – 2016,

- adresa nr. 904/23/04.02.2015 transmisă de Inspectoratul Scolar judetean Ilfov, înregistrată cu
numărul 1282/11.02.2015, prin care ni se comunică Decizia nr. 9/29.01.2015 prin care a fost acordat
avizul conform din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov pentru unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din comuna 1 Decembrie pentru anul şcolar 2015 - 2016,

- prevederile art. 19 alin. (1) şi (4) şi art. 61 alin. (1) si (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4894/2014, privind aprobarea
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016,

- raportul de specialitate nr. 1504/18.02.2015, întocmit de secretarul comunei 1 Decembrie,
Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică

locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
comuna 1 Decembrie pentru anul scolar 2015 - 2016 în structura prevăzută în anexa care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul
comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Oană Adrian

 Contrasemneaza,
Secretar,

            Minodora Popescu
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