ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA BOBOTA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 6I
DIN 28 NOIEMBRIE 2OI7

privind aprobarea proiectului de organizare a refelei gcolare

a

uniti{ilor

de

preuniversitar din comuna Bobota, pentru anul gcolar 2018-2019

invi{imAnt

Consiliul local al comunei Bobota, judelul Sdlaj, intrunit in gedinfd ordinard;
Av6nd in vedere:
- adresele Inspectoratului Scolar Judetean Sdlaj cu nr.9759115.I1.2017 si n_r.
976411s.r1.2017 ;
- expunerea de motive a primarului comunei Bobota nr.8352122.1I.2017 :
In conformitate cu prevederile:
- Legea educaJiei nafionale nr.1 din 20ll,cumodificdrile gi completirile ulterioare ;
- Ordonanfei de urgen!5 ttt. 7512005 privind asigurarea calitdfii educatiei, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, Hotdrdrii Guvernului nr. 84412002 privind aprobarea nomenclatoarelor
calificdrii profesionale pentru care se asigurd preg[tirea prin invdfdmdntul preuniversitar, precum
gi durata de qcolarizare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- OMEN nr. 5472 din 07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea
cifrei de gcolarizare pentru invdfdmAntul preuniversitar de stat , evidenta efectivelor

de pregcolari gi elevi scolarizati in unitdlile de invdldmdnt particular precum gi
emiterea avizului conform in vederea organizdrii refelei unitdlilor de invdtdmdnt

preuniversitar pentru anul gcolar 2018-2019.
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bobota;
In temeiul art 36 si ale art.45 din Legea nr.2I512001 privind administrafia publicd
loca16, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:
ART.I. Se aprobd proiectul privind organizarea re1elei gcolare a unitA$lor de invdtdmdnt
preuniversitar de stat din comuna Bobota, pentru anul gcolar 2018-2019, aga cum rezultd din
anexa nr. 1, care face parte integrantd din aceastd hotdrEre.
ART. 2. Cv, ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinfeazd
Primarul comunei.
ARr' 3' t*1',ll?;il"#H:lffil'ru0.,.'u,
S dr

aj ;

.Inspectoratul
$colar Judelean Sdlaj ;
.$coala Gimnaziald Gheorghe gincai Bobota;
Dosar sedin{d.
'Dosar hotdrAri.

PRE$EDINTE DE $EDINT
Moale

Florin ilin

CONTRASEMNEAZA
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