ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 31
privind aprobarea organizării retelei scolare în comuna Valea Lungă județul Alba
pentru anul scolar 2014-2015
Consiliul local al comunei Valea Lungă, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27.05.2014;
Având în vedere:
-Avizul Conform acordat de catre Consiliul de Administratie al Inspectoratului Școlar
Judeţean Alba în şedinta din data de 31.01.2014, înregistrat la nr. 510/3/03.02.2014, iar la
Primaria Valea Lungă la nr. 1764/13.05.2014;
-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă prin care se propune
aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Valea Lungă, judetul Alba pentru anul școlar
2014-2015;
- referatul cu nr. 1804/14.05.2014 al inspectorului de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Valea Lungă cu privire la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2014-2015;
- prevederile art.23, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile art.19, alin.(4), art 61, 63 din Legea 1/2011 Legea educatiei nationale;
- adresa cu nr. 3362/21.11.2013 a Primăriei comunei Valea Lungă, privind propunerile pentru
unităţile scolare din învatamantul prescolar, primar si gimnazial ce urmează să functioneze în
anul scolar 2014-2015 în comuna Valea Lungă, judetul Alba;
- avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit.a) pct.1, art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă organizarea rețelei scolare în comuna Valea Lungă, judetul Alba pentru
anul scolar 2014-2015 conform anexei care face parte din prezenta hotărăre.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege Instituţiei Prefectului – Judeţului Alba precum și primarului comunei Valea Lungă şi
conducerii unitaţii scolare Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 27.05.2014
Preşedinte de şedinţă
Comșa Călina

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

Anexa la HCL nr. 31/27.05.2014
Nr. Unitatea școlară cu
crt. personalitate juridică

Structuri arondate

1.

Scoala primară Lunca
Grădinița cu program normal Valea
Lungă
Grădinița cu program normal Lunca

Școala Gimnazială
,, Ion Bianu,, Valea
Lungă

Preşedinte de şedinţă
Comșa Călina

Inființări/desființări
structuri/niveluri de
învățămant
Grădinița cu program
normal Lodromandesființată începand cu
anul școlar 2014-2015

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

Obs.

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării retelei scolare în comuna Valea Lungă județul Alba
pentru anul scolar 2014-2015
Consiliul local al comunei Valea Lungă, judeţul Alba, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 27.05.2014;
Având în vedere:
-Avizul Conform acordat de catre Consiliul de Administratie al Inspectoratului Școlar
Judeţean Alba în şedinta din data de 31.01.2014, înregistrat la nr. 510/3/03.02.2014, iar la
Primaria Valea Lungă la nr. 1764/13.05.2014;
-referatul cu nr. 1804/14.05.2014 al inspectorului de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Valea Lungă cu privire la organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2014-2015;
- prevederile art.23, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile art.19, alin.(4), art 61, 63 din Legea 1/2011 Legea educatiei nationale;
- adresa cu nr. 3362/21.11.2013 a Primăriei comunei Valea Lungă, privind propunerile pentru
unităţile scolare din învatamantul prescolar, primar si gimnazial ce urmează să functioneze în
anul scolar 2014-2015 în comuna Valea Lungă, judetul Alba;
- avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (6) lit.a) pct.1, art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă organizarea rețelei scolare în comuna Valea Lungă, judetul Alba pentru
anul scolar 2014-2015 conform anexei care face parte din prezenta hotărăre.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege Instituţiei Prefectului – Judeţului Alba precum, primarului comunei Valea Lungă şi
conducerii unitaţii scolare Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 19.05.2014
Iniţiator,
Primar,
Puşcă Vasile

Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

Anexa
Nr. Unitatea școlară cu
crt. personalitate juridică

Structuri arondate

1.

Scoala primară Lunca
Grădinița cu program normal Valea
Lungă
Grădinița cu program normal Lunca

Școala Gimnazială
,, Ion Bianu,, Valea
Lungă

Iniţiator,
Primar,
Puşcă Vasile

Inființări/desființări
structuri/niveluri de
învățămant
Grădinița cu program
normal Lodromandesființată începand cu
anul școlar 2014-2015

Obs.

Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

