
JUDETUL ARAD
COMUNA $OFRONEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $OFRONEA

HOT A R ARE A nr.39
Din data de 29 mai 2013

privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de invatamant din raza
administrativ-teritoriala a comunei Sofronea pentru anul scolar 2013 -2014;

Consiliul Local al comunei $ofronea, intrunit cu ocazia sedintei ordinare din data de
29.05.2013, avand in vedere:

adresa LSJ.Arad nr.774/16.04.2013 - privind analizarea sollcltarli scolli gimnaziale
"Virgil Iovanas" $ofronea de transformare a structurii Gradinita cu Program Normal $ofronea
in gradinita cu program Prelungit din anul scolar 2013-2014;
adresa nr.834 din 24.05.2013 a Scotti Gimnaziale "Virgil Iovanas" $ofronea prin care sollcita
modificarea retelei scolare pentru anul 2013-2014 conform adresei Inspectoratului $colar
judetean Arad;
preve..erile art. 19, art.61, art.94 alin(2) lit.d), art.95 alin.(l) Legea nr.l/2011, Legea
educatiei nationale;
prevederile O.M.E.C.T.S.nr.6212/13.11.2012 - metodologia pentru fundamentarea cifrei de
scolarizare si stabilirea retelei de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013-
2014;
prevederile art. 36(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 legea administratiei publice locale
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
proiectul de hotarare si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
$ofronea;
numarul de 10 voturi .pentru" din numarul total de 10 consilieri prezenf la ~edinta, ;
In temeiul prevederilor art.45 alin(l) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H OTA RAST E:

Art.1 Se aproba proiectul privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar din raza administrativ-teritoriala a comunei $ofronea pentru anul scolar 2013 -
2014, conform anexei la prezenta hotarare, si care constituie parte integranta din continutul
acesteia.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
$ofronea si directorul Scolii gimnaziale "Virgil Iovanas" Sofrcnea.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica cu:
lex .Institutia Prefectului. Jud.Arad - Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si
Contencios Administratv; 1 ex.LSJ.Arad; 1 ex.Scoala Generala "Virgil Iovanas" Sofronea:


