JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA
Nr. 251/12.01.2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare din comuna Zăbala, judeţul Covasna
pentru anul şcolar 2017-2018

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţă ordinară din data de
__________ 2017,

Având în vedere Expunerea de motive cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare
din comuna Zăbala, judeţul Covasna pentru anul şcolar 2017-2018, întocmit şi iniţiat de către d- nul primar,
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) şi art. 95 alin. (1) lit. „j”, din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de art. 22 din OMECŞ nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018,
Luând în considerarea Nota de fundamentare a proiectului planului de şcolarizare a Şcolii Gimnaziale
nr.1 Zăbala şi a structurilor aparţinătoare de aceasta, pentru anul şcolar 2017-2018, întocmit de către
Directorul Pap László Kálmán,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 1. din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere avizul favorabil a compartimentului de specialitate şi al secretarei comunei cu privire
la proiectul de hotărâre, întocmit şi iniţiat de către primarul comunei Zăbala,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare din comuna Zăbala, judeţul Covasna,
pentru anul şcolar 2017-2018 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Zăbala.

Zăbala, la 12 ianuarie 2017
Primar,
Fejér Levente

