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HOTĂRÂREA 

nr. 5  din 31  ianuarie 2017 
 

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 2017-2018, 
de pe raza comunei Rîciu 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr.7 din  18 ianuarie  
2017, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 
ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale, 
Analizând:  
Expunerea de motive nr.  .248  din data de 20.01.2017, a primarului comunei Rîciu;  
Adresa  Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1010/09.12.2016; 
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. 22 din Metodologia 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, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5.777/22.11.2016, 
Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.87/2006, cu 
modificările şi completările de rigoare; 
Prevederile HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 
per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se 
asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar; 
Prevederile Legii nr. 500/2002 (*actualizată*) privind finanţele publice; 
Prevederile Hotărârii nr. 136 din 2 martie 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 
 
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 (**republicată**)(*actualizată*), 
În baza prevederilor art. art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea, 



 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru  anul şcolar 2017-2018, 
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. 
77/2015.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de 
lege: 

 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                                                                                    
               Vasu Raul- Florin                                                                         Secretar:Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        …………………                                                              ……………………….                                                                                                                                                      

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

