
CONSILIUL LOCAL    POIENARII DE MUSCEL 

JUDEȚUL  ARGEŞ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15/ 26.02.2019 

 privind  organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular pe raza comunei  

Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2019-2020  

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

  Văzând adresa  Inspectoratului  Școlar Județean Argeș înregistrată sub  nr. 197/31.01.2019 

prin care se comunică avizul conform  privind  organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de 

stat și particular pe raza comunei  Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2019-2020 ; 

   Având în vedere adresa nr.1061/05.12.2018  a Şcolii Gimnaziale nr.1  Poienarii de Muscel 

privind  organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular pe raza comunei  

Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2019-2020 ; 

  Luând în considerare expunerea de motive nr. 5738/07.12.2018  a d-lui primar Banzea I. și  

referatul nr. 5739/07.12.2018 întocmit de secretarul comunei ; 

  În conformitate cu prevederile art.61 alin.2  din Legea nr. 1/2011 și Ordinul MEN nr. 

5472/07.11.2017  ; 

  În baza  Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată  , art.36 ,alin. 

(6) ,lit.a ,pct.1:  Consiliul Local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia  

  În temeiul art.45 ,alin.1  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală  

republicată  , cu modificările şi completările ulterioare : 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Se aprobă   organizarea rețelei școlare a  unităţilor de învăţământ  de stat și particular 

pe raza comunei  Poienarii de Muscel pentru anul şcolar 2019-2020  conform Anexei nr.1  . 

Art.2. Anexa   nr.1 face parte integrantă  din prezenta  hotărâre  

  Art.3 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează compartimentul contabilitate. 

Art.4   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului,Şcolii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel   şi Instituţiei Prefectului  judeţului 

Argeş pentru control legalitate. 

 

 

 Dată astăzi  :26.02.2019 

  

  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

               Ștefănescu Mihai                                                                      Secretar 

               Boboc Remus Eduard 

 

 Nr.consilieri prezenţi :13 

 Nr. Voturi  -   pentru  :13 

        -împotrivă :0 


