
ROMÂNIA                

JUDEŢUL VÂLCEA            

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr. 6 

 

Cu privire la: aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

pentru anul scolar 2017-2018  

 

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

8.03.2017, la care participă un nr. de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti, adresa 

Scolii Gimnaziale Ionesti nr 4028 din 12.12.2016, prin care se propune aprobarea retelei 

scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2017-2018 la nivelul 

Comunei Ionesti, judetul Valcea precum si avizul Inspectoratului Scolar Judetean Valcea 

nr  6493 din 6.02. 2017;  

Luând în considerare raportul juridic al compartimentului de specilaitate nr. 1267 

din 8.03.2017, raportul comisiei pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie 

sociala, activitati sociale si de agrement înregistrat sub nr. 1295 din 8.03.2017 precum şi 

raportul de avizare al secretarului comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

În conformitate cu prevederile art. 19,61 si 95 din Legea 1/2011 a educatiei 

nationale si ale art 36, alin.2, lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu un număr de 12 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe 

raza Comunei Ionesti, pentru anul scolar 2017-2018 conform anexei 1, parte integranta a 

prezentei hotarari. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului şi 

compartimentului contabilitate în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, 

precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ioneşti. 
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Anexa nr.1 la HCL nr. 6 din 8.03.2017 

 

 

 

 

I. Scoala Gimnaziala, Comuna Ionesti, judetul Valcea – unitate de 

invatamant cu personalitate juridica: 

 

Unitatea de invatamant prevazuta la punctul 1 va avea urmatoarele structuri: 

 

1. Scoala Primara, sat Marcea, Comuna Ionesti; 

2. Gradinita cu program normal, sat Ionesti, Comuna Ionesti; 

3. Gradinita cu program normal, sat Fotesti, Comuna Ionesti; 

4. Gradinita cu program normal, sat Fiscalia, Comuna Ionesti. 

5. Gradinita cu program normal, sat Marcea, Comuna Ionesti. 
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