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PROIECT NR. ..... 

H O T ~ R ^ R E A  NR..... 
     privind: Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

din orașul Băile Olănești, judetul V@lcea, pentru anul școlar 2019-2020 

 

 

       Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` 
ordinar` la data de 29 noiembrie 2018 la care participa un num`r de ..... consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie.  

      Vaz@nd ca a fost ales președinte de ședință dl. Ghitulescu Marius. 

     Luând în dezbatere  expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
asupra proiectului de hot`r@re, cat si raportul argumentativ nr. 5824/26.11.2018 al 
Liceului Tehnologic “Justinian Marina” din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, 
prin care se solicit` autoritatii deliberative aprobarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din Orașul Băile Olănești. 

      Analizand solicitarea exprimata in conformitate cu adresa nr. 6564/08.11.2018 
emisa de Ministerul Educatiei Nationale-Inspectoratului Școlar al județului Vâlcea, 

de a comunica proiectul privind organizarea/reorganizarea retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar din raza de competenta a orasului Baile 
Olenesti, judetul Valcea, pentru anul 2019-2020, in vederea emiterii avizului 
conform si a fundamentarii planului de scolarizare. 

 Având în vedere  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ]i raportul 
de avizare a legalității dat de secretarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

              Respectând prevederile: art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a 

învățământului, prevederile Ordinului nr. 5235/02.10.2018 al Ministerului 

Educației Naționale privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar pentru anul 2019-2020. 

          {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor prezenți, 
respectiv voturi “pentru“ = 13. 
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     {n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2)  lit. d) raportat la  alin. (6) lit. a) pct. 
1), art. 45 alin. (1), coroborate cu art.115 alin. (1) litera b)  din Legea nr. 

215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare , adopt` urm`toarea 

H O T ~ R A R E : 

 

        Art.1 – Se aprob` rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar 

din orașul Băile Olănești, judetul Valcea, pentru anul școlar 2019-2020, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea emiterii avizului 
conform de catre Inspectoratul Judetean Valcea si a fundamentarii planului de 
scolarizare. 

Art.2 – Se aprobă asigurarea fondurilor suplimentare din bugetul local, din 

venituri proprii pentru diferența rezultată din necesarul pentru rețeaua propusă și 
finanțarea calculată pe baza costului standard pe elev. 

Art.3 – Se [mputernice]te Primarul ora]ului Baile Olanesti și  Directorul 

Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu aducerea la [ndeplinire a prezentei 
hot`r@ri . 

Art.4 - Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ din orasul Baile Olanesti,  Inspectoratului 
Școlar Județean Vâlcea si Institutiei Prefectului, judetul Valcea si se aduce la 

cunostinta publica prin publicare pe site-ul institutiei. 

 

Ini\iator Proiect, 

PRIMAR 

ec. Vasilache Vasile Sorin 

                                                                             Avizat legalitate, 

                                                                                           p. SECRETAR, 

                                                                                   jr. Mihalcea Marian 

 

B`ile Ol`ne]ti, 29 noiembrie 2018 


