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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 17 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.02 
privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 

municipiul Husi pentru anul scolar 2015-2016 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant  

preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2015-2016; Avizul conform al 
Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui nr.3465 din 22.12.2014, inregistrat  la Primaria 

Municipiului Husi cu nr.470 din 09.01.2015 ; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridica si de disciplina, pentru administratie publica  locala, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, munca, protectie 

sociala, protectia copilului, familie; 

         In conformitate cu dispozitiile art.19 alin.(4) si art.61 alin.(2) din Legea Educatiei Nationale 

nr.1/2011, cu  modificarile si completarile ulterioare ,  Ordinul Ministerului Educatiei  Nationale  nr.4894 
/10.11.2014 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru 

invatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si de la bugetul de stat si emiterea 

avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 

2015-2016,prevederile art.36 alin.(2) litera d) coroborat cu art.36 alin.(6) litera a) pct.1, din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

             H O T A R A S T E: 

 
         Art.1. – Se aproba reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din 

municipiul Husi pentru anul scolar 2015-2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

         Art.2. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Husi.  
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