ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 10 din 30.01.2017
Privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din orașul Tăuții Măgherăuș , în anul
școlar 2017-2018
Consiliul local al orașului Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţa ordinara la data de 30.01.2017.
Având în vedere:


Adresa nr. 3473/13.12.2016 a Liceului Tehnologic ,,Traian Vuia ,, Tăuții Măgherăuș cu privire la
structura rețelei școlare pentru anul școlar 2017/2018.
 avizul Comisiei 2 - Învățământ , sănătate , familie și de activitate social culturală , culte și sport din
cadrul Consiliul local Tăuții Măgherăuș.
 Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș privind funcționarea rețelei școlare a
orașului Tăuții Măgherăuș pentru anul școlar 2017-2018 , nr. 216/13.01.2017
 Adresa nr. 6682/08.12.2016 a Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.
 Prevederile art. 61 alin (2) din Legea 1/2011 privind educația națională , cu modificările și
completările ulterioare .
 Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5556/2015
 Art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea 215/2001 a Administrației publice
locale , repubilcată
Vazând ca au fost indeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala
În conformitate cu prevederile art.45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din orașul Tăuții Măgherăuș pentru anul
școlar 2017-2018 , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre :
Art.2.

Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş
- Primarului orașului Tăuții Măgherăuș .
- Liceului Tehnologic ,,Traian Vuia ,, Tăuții Măgherăuș
- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al
Oraşului Tautii Magheraus şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Tautii Magheraus.
Presedinte de ședință
Bihari Iosif

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 in functie
Adoptata cu unanimitate
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