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HOT~RÂRE NR.64 
privind: aprobarea re\elei ]colare a unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar 

din ora]ul B`ile Ol`ne]ti,pentru anul ]colar 2014 - 2015 
 
 Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 

extraordinar` din data de 10 decembrie 2013 la care au participat un num`r de 12 
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Ghiţulescu 
Marius. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost aleasă pre]edinte de 
]edin\` dna.Ghimiş Valentina; 

-av@nd [n vedere: 
         -adresa Inspectoratului }colar al jude\ului V@lcea, [nregistrat` sub 
nr.12370/26.11.2013, prin care solicit` Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
aprobarea re\elei ]colare a unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar din ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti pentru anul ]colar 2014 - 2015; 

-expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului; 
          -referatul de specialitate al compartimentului contabilitate din cadrul Liceului 
Tehnologic Justinian Marina [nregistrat sub nr.12880/2013 prin care se propune 
aprobarea re\elei ]colare a unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar din ora]ul B`ile 
Ol`ne]ti,pentru anul ]colar 2014 - 2015; 
          - prevederile  art.61 ]i alin.1 ]i 2  din Legea nr.1/2011- Legea [nv`\`m@ntului,  
de prevederile Ordinului nr.5454/12.11.2013 al Ministerului Educa\iei Naţionale 
privind aprobarea re\elei ]colare a unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar.  

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, 
respectiv voturi "pentru" = 12; 
           {n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit.”d”,  alin.6 litera"a"art.45 alin.1 ,coroborate 
cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`,      
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 

adopt` urm`toarea 
 

HOT~RARE 
 

Art.1-Se aprob` re\eaua ]colar` a unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar din 
ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru anul ]colar 2014 - 2015, conform anexelor la prezenta. 

Art.2-Se aprobă asigurarea fondurilor suplimentare din bugetul local, din 
venituri proprii pentru diferenţa rezultată din necesarul pentru reţeaua propusă şi 
finanţarea calculată pe baza costului standard pe elev. 
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Art.3-Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te dl primar al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i dna director a Grupului Tehnologic" Justinian Marina" B`ile 
Ol`ne]ti. 

Art.4-Prezenta se comunic` Inspectoratului Şcolar al jude\ului V@lcea, a 
Grupului Tehnologic" Justinian Marina" B`ile Ol`ne]ti ", compartimentelor de 
specialitate ale prim`riei ]i Institu\iei Prefectului jude\ul V@lcea. 

 
PRE}EDINTE  }EDIN|~, 

Ghimiş Valentina 
 

                                                            CONTRASEMNEAZ`, 
                                                                 p.Secretar, 

                                                                      jr.Enache Denisa Elena 
  
 
 B`ile Ol`ne]ti, 10 decembrie 2013 


