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Privindaprobarea reteleiscolare aunitSlilordeinvdtdm6ntdestatpreuniversitardinUnitatea
Administrativ Teritoriald Dumitresti, judetul Vrancea, pentru anul gcolar 2OL6 -2017

Consiliul local al comunei Dumitresti, judetul Vrancea, intrunit in gedinta ordinar5 din data de

29.0t.20t6:

Analiz6nd expunerea de motive a primarului comunei Dumitresti privind aprobarea Retelei
gcolare din raza de competentd a Unitatii Administrativ Teritoriale Dumitresti, pentru anul gcolar 2016-
2017 , raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumitresti,

AvAnd in vedere avizull comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dumitresti, judetul
Vrancea;

Avdnd in vedere acordarea avizul conform pentru anul scolar 2016 - 2017, emis de cdtre
lnspectoratul Scolar judetean Vrancea nr. 126/12.0L.2016.

Av6nd in vedere adresa Liceului Teoretic,,Grigore Gheba" nr.3938 /2015 prin care se comunicd
reteaua scolara aprobatd in Consiliul de Administratie pentru anul scolar 20L6-2017;

in conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) gi art.61 alin.(2) Si alin.(5) din Legea nr. 1/2OIL a

educaliei nationale, cu modificdrile gi completirile ulterioare,ale Ordinului M, E.C.S. nr.5556 din
27.I0.201-5 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru
invatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si de la bugetul de stat si emiterea
avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar
2016-2017:

in temeiul art.36 alin. (2) lit.,,d", alin. (6) lit.,,a" pct.1, art.45 alin. (1) gi art. 115 alin. (1) lit.,,b"
din Legea nr. 21,5/2001 privind administratia publicd locald, republicatd cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HorARASrr:

Art.1 Se aprobi reteaua scolari a unititilor de invilSmAnt de stat preuniversitar din Unitatea
Administrativ Teritoriali Dumitresti, judetul Vrancea, pentru anul gcolar 2016-20t7, conform anexei

care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotd16ri se insdrcineazd primarul comunei Dumitresti,
judetul Vrancea, prin compartimentele de specialitate si va fi comunicatd persoanelor interesate de

secretarul comunei Dumitresti, judetul Vrancea.
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