
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 69  
din 8 decembrie  2014 

 
privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul 

şcolar 2015-2016, de pe raza comunei Rîciu 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  8 decembrie 
2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 657  din  3 decembrie  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
                Analizând:  

Expunerea de motive nr. 4735 din data de 02.12.2014, a primarului comunei Rîciu;  
Adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1069/25.11.2014; 
Raportul comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu art. 24 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2015-2016, aprobat prin 
Ordinul MEN nr. 4894/10.11.2014, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. alin. (1), alin.(2) lit. a), alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001/R/A, 

                        Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    În baza prevederilor art. art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, modificata; 
 

hotărăşte: 
 

                Art.1. Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 2015 
2016, de pe raza comunei Rîciu, conform Anexei, ce face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Primăria comunei Rîciu şi Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai” Rîciu vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local a Comunei Rîciu nr. 
54/2013.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş; 
 Şcolii Gimnaziale „Gh. Şincai” Rîciu; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   Contrasemnează 
             Ruţa Mircea                                                                                   Secretar: Dunca Ioan 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/stiri/2012phReteaScolara-Anexa.pdf
http://www.comunariciu.ro/

