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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           

                                                                                                     

HOTĂRÂREA NR. 3

din 25.01.2018                                                            

privind structura rețelei școlare pentru anul 2018 - 2019 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş

            Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 25.01.2018;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

4356/27.11.2017 referitoare la structura rețelei școlare pentru anul 2018 - 2019 de pe raza 

comunei Beica de Jos, judeţul Mureş precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a 

consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 4357/27.11.2017;

- raportul argumentativ nr. 4355/27.11.2017;

- Avizul conform a Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar din UAT Beica de Jos, județul Mureș pentru anul școlar 2018-2019 nr. 

12656/15.12.2017;

- prevederile art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru 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;

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Mureș nr. 1007/15.11.2017;

- adresa Școlii Gimnaziale Beica de Jos nr. 817/20.11.2017;
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- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin (6), litera a) pct. 1, alin. (9) şi ale art. 45 alin. (1) şi alin. (6), din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă structura rețelei școlare pentru anul 2018 - 2019 de pe raza comunei 

Beica de Jos, județul Mureș conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Școlii Gimnaziale Beica de Jos se 

afişează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

  

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,                    

                     Kis Iosif                                                                  Pop Silvestru-Vasile                                                                            


