ROMANIA
JUD. VALCEA
CONSILIUL LOCAL
COM. BOISOARA

HOTARAREA NR. 6

PRIVIND : Reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar
din comuna Boisoara, judetul Vilcea in anul scolar 2017 – 2018
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara pe luna februarie
2017 in data de 28.02.2017, la care participa un nr. de 9 consilieri din totalul
de 9 in functie;
Vazand ca prin hotararea nr. 50 din 09.12.2016, dl. Bradosu Ion
Stelica ,a fost ales presedinte de sedinta ;
Luand in dezbatere expunerea de motive si raportul de specialitate
inregistrat sub nr. 143 din data de 25.01.2017, prin care se propune
aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar din comuna Boisoara, judetul Vilcea , pentru anul scolar
2017-2018 ;
Având în vedere adresa transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
prin care se comunică avizarea rețelei școlare pentru anul 2017-2018;
Tinand cont de adresa Scolii Gimnaziale Boisoara nr. 19 din 19.01.2017,
inregistrata la Primaria Boisoara sub nr. 126 din 20.01.2016 ;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, protectia
mediului, servici si comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitatii sportive si de agrement, pentru administratia publica
locala, juridica, apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare ;
Vazind raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare , intocmit
de secretarul unitatii administrativ teritoriale Boisoara ;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.4, art.61 alin.2 și alin.5 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare coroborat cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 pct.1 din Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare cu un număr de 9 voturi „pentru”, - voturi
„împotrivă” şi - „abţineri”, adoptă următoarea:

HOTARARE
Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna
Boisoara, pentru anul şcolar 2017 – 2018, după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială Boisoara – Unitate cu personalitate juridică;
2. Grădiniţa cu program normal Boisoara – Structură;
3. Grădiniţa cu program normal Bumbuesti – Structură;
4. Scoala primara Bumbuiesti - Structura.
Art.2. Primarul comunei împreună cu directorul şcolii şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vâlcea, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora de către secretarul comunei, cât şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
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