ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Macea pentru anul
școlar 2018-2019

Consiliul local Macea întrunit în ședință ordinară în data de 29 11 2017,
Văzând
- referatul de aprobare a iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 12318/21 11 2017;
- prevederile art. 36 alin. 3 lit. b din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
- prevederile art. 19 și 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației naționale nr. 5472/07 11 2017 privind aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat,
evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul
școlar 2018-2019;
- propunerile privind rețeaua școlară înaintate de Școala Gimnazială Pavel Covaci Macea și Asociația
Grădina Speranței din Arad, înregistrate la Primăria comunei Macea sub nr. 12006/15 11 2017 și,
respectiv, 12140/20 11 2017;
- raportul de specialitate al Secretarului comunei Macea nr. 12319/21 11 2017;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 (1) Se aprobă proiectul de organizare a rețelei școlare la nivelul comunei Macea pentru anul
școlar 2018-2019, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea
emiterii avizului conform de către Inspectoratul Școlar Județean Arad.
(2) Rețeaua școlară la nivelul comunei Macea pentru anul școlar 2018-2019 va fi aprobată de
către Consiliul local Macea, prin hotărâre, după obținerea avizului conform din partea Inspectoratului
Școlar Județean Arad asupra proiectului aprobat potrivit art. 1 alin. (1).

ART.2 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Arad, Inspectoratul Școlar
județean Arad, Primarul comunei Macea, Școala Gimnazială Pavel Covaci și Asociația Grădina Speranței
din Arad.
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