ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
PROI ECT DE HOTĂRÂRE
din
20 FEBRUARIE 2017
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Ususau nr. 95/2016
Consiliul local al comunei USUSAU, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- Referatul si Expunerea de motive cu nr. de inregistrare 635/2017 a D-nei ROSIANU
MIHAIELA IOANA – Consilier Juridic in cadrul Primariei comunei Ususau;
- Raportul de avizare al compartiemntului de specialitate reprezentat de D-na Rosianu Mihaiela
Ioana– secretarul comunei Ususau;
- Adresa nr. 162/55/13.01.2017 a Inspectoratului Judetean Arad, inregistrata sub nr.
198/18.01.2017 prin care se acorda aviz favorabil unitatilor de invatamant preuniversitar;
- Adresa nr. 3238/08.12.2016 a Inspectoratului Judetean Arad, inregistrata sub nr.
4814/12.12.2016 prin care se solicita organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat propusa pentru anul scolar 2017-2018 de pe raza comunei
Ususau, in vederea fundamentarii planului de scolarizare;
- Prevederile Legii nr. 1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 19 si art. 61;
- Ordinul MECTS nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, cuprinderea efectelor de
prescolari si elevi din unitatile de invatamant particular si confessional, precum si emiterea
avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru
anul scolar 2017-2018 si a Anexei la ordin;
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata Cartea I, Titlul IV – privind
persoana juridica;
- OUG NR. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Precvederile art. 19, 36 alin. (2) lit. d). , alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 61 din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei;
In temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată,
cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Incepand cu data prezentei hotarari se revoca Hotararea nr. 95/2016 privind reteaua scolara
a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar
2017 – 2018 adoptata de Consiliul Local Ususau in data de 20.12.2016.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-na Rosianu Mihaiela Ioana
secretarul comunei Ususau.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Institutia Prefectului judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii
Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios;
- TOLE FLORIN - Primarul comunei USUSAU;
- D-nei ROSIANU MIHAIELA IOANA – secretarul comunei Ususau ;
INTOCMIT,
AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR,
VASIESCU IONEL
Jr. ROSIANU MIHAIELA IOANA

