ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reorganizarea retelei scolare din raza de competenta a Orasului Avrig,
pentru anul scolar 2017-2018
Primarul oraşului Avrig,
Având in vederea;
-adresa Inspectoratului Judetean Sibiu nr.7675/14.12.2016, inregistrata la Primaria orasului
Avrig sub nr.17.677/20.12.2016;
-raportul de specialitate nr.15.445/22.06.2017 intocmit de Compartimentul juridic;
- “avizul conform” nr.345/25.01.2017 emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu;
Tinand seama de prevederile;
-art.19 alin.(4), art.61 alin.(2) si alin.(5), art.62 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii
din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional ;
- art.22 din Ordinul nr. 5777/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei
de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi
şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;
-Ordinul MECTS nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor
de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, modificat si completat de omects
nr.3283/17.02.2012
In temeiul art.36 alin.6 lit.a) pct.1, art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă reorganizarea retelei școlare din raza de competentă a Orașului Avrig,
pentru anul școlar 2017-2018 după cum urmează;
1.Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig - unitate cu personalitate juridica, cu
urmatoarele niveluri de invatamant: primar, gimnazial, liceal, cu structurile aferente;
-Grădinița cu Program Normal nr.1 Avrig -nivel de invatamant preprimar;
-Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Avrig -nivel de invatamant preprimar;
2.Liceul Tehnologic Mîrșa -unitate cu personalitate juridica, cu urmatoarele niveluri de
intamant ;preprimar, primar, gimnazial, liceal, cu structurile aferente
3.Școala Gimnazială Avrig- unitate cu personalitate juridica cu urmatoarele niveluri de
invatamant: preprimar, primar, gimnazial, cu structurile aferente;
-Școala Gimnazială Bradu-nivel de invatamant, preprimar, primar, gimnazial
-Școala Primară Glîmboaca-nivel de invatamant preprimar si primar
-Școala Primară –Săcădate- nivel de invatamant preprimar si primar
Mentiune: Nivelul preprimar de la Scoala Gimnaziala Avrig se introduce prin
transferul, grupei de Gradinita sectia germana de la Gradinita nr.3 Avrig - structura scolara
aflata in subordinea Liceului Teoretic Gheorghe Lazar Avrig.
4.Clubul Elevilor Avrig – unitate conexă, arondată la Palatul Copiilor Sibiu, cu finantare
M.E.N.C.S.
5.Școala Postliceală “Samuel von Brukenthal “ Avrig – unitate de invățământ
preuniversitar particular”
Art.2: Prezenta hotarare se comunica persoanelor interesate prin grija secretarului Orasului
Avrig .
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

