
 

 

JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA  MUNTENII DE  SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A nr. 28/2014 
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar    de stat la nivelul comunei Muntenii de Sus, pentru anul şcolar 2014-2015 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:      
 a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;   
 b) art. 7 alin. (2) si art. 232-242  din Codul civil;       
 c) art. 24 lit. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;    
 d) art.19, alin.(4) si art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,  modificata şi 
completata;            
 e) art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) lit. a) punctul 1 din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 f) OMECTS nr. 5454 din 12.11.2013 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea 
cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2014-
2015;             
 g) O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;     
 ţinând cont de adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui cu numărul 3506/19.12.2013 prin 
care solicită Hotărârea Consiliului Local privind  aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Muntenii de Sus pe anul scolar 2014-2015, în 
vederea emiterii avizului conform,          
 in aplicarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 
de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 
6564/2011,            
 luând act de:           
 a) expunerea de motive a  primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de iniţiator, 
calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Muntenii de Sus,            
 c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia publică locală, 
juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii;    
 în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,                
 CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  MUNTENII DE SUS 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. - Se aprobă reorganizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 

preuniversitar din Comuna Muntenii de  Sus, pentru anul şcolar 2014-2015, conform Anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.       
 Art.2.  Ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează Directorului  Şcolii 
Gimnaziale « Ion Agarici » Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.      
 Art. 3. -  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, Inspectoratului Scolar 



 

 

Judetean Vaslui, Scolii Gimnaziale “Ion Agarici” Muntenii de Sus,  Prefectului judeţului Vaslui şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei si Consiliului Local Muntenii de Sus, 
judetul Vaslui.                                     Muntenii  de Sus,    31 martie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA;                            Contrasemneaza:               
NECHITA  MANOLI                      SECRETARUL COMUNEI,    
      (cu exercitare temporara de atributii), 
             MONICA  BURGHELEA 

 

 

 

ANEXA Nr. 1 la HCL nr. 28/2014 

 

  

Reţeaua şcolară din Comuna Muntenii de Sus,  

RETEA  PROPUSA 2014-2015 

pentru anul şcolar 2014-2015 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Localitate 
Cod 

sirues/CIF 

Denumirea unitatii 
de invatamant cu 

personalitate  
juridica –Adresa nr. 
/telefon/fax/email/niv
eluri de invatamant 

Denumirea unitatii de invatamant 
fara personalitate juridica 

(arondata)- Adresa nr. 
/telefon/fax/email/niveluri de 

invatamant 

Observa
tii 

1. Muntenii de  
Sus 

732160/2833
2743 

SCOALA 
GIMNAZIALA 

„ION AGARICI”  
Sat Muntenii de  Sus,  
comuna Muntenii  de 
Sus, tel.0235/319758 

PRE, PRI, GIM 

  

SCOALA PRIMARA, sat Satu 
Nou 

 

GRADINITA  CU PROGRAM 
NORMAL, sat Satu-Nou 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HOTĂRĂŞTE:

