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  HOTĂRÂREA NR.___ 

din ...../.......2017 
 

de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 

2018-2019 

  

Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 28.12. 2017, 

Luând act de: 

- avizul conform, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din U.A.T., Ibănești, al 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș cu nr.12.885 din 15.12.2017 înregistrat la 

primăria Ibănești nr.11.649 din 19.12.2017 

- propunerea de reţea şcolară pentru anul şcolar 2018-2019 a Şcolii Gimnaziale Ibăneşti 

înregistrată sub nr.10.536/20.11.2017.01.2017; 

- adresa nr.10.435/16.11.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş prin care solicită 

transmiterea propunerii de reţeaua şcolară de pe raza comunei Ibăneşti, pentru anul şcolar 

2018-2019; 

- raportul de specialitate înregistrat sub numărul 10.872/29.11.2017, 

- având în vedere expunerea de motive  nr. 10.873 din 29.11.2017, emisă de Primarul 

Comunei Ibăneşti; 

Având în vedere: 

-  prevederile art.61 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 coroborate cu art.31 din Ordinul 

M.E.C.S. nr.5777 din 22.11.2016, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevişcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 

conform, în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

2017-2018.   

Luând în considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

 În temeiul art.36, alin.(2), lit.a), alin.(6), lit.a) pct.1, art.45, art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata, 
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h o t ă r ă ş t e: 

 

            Art.1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe 

raza Comunei Ibăneşti, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Judeţ Urban/rural Denumirea 

unităţii de 

învăţământ cu 

personalitate 

juridică 

Denumirea unităţii de 

învăţământ fără 

personalitate juridică 

(arondată) 

Adresa 

1. MS Rural ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

IBĂNEŞTI, 

PRE/PRI/GIM 

PJ Ibănești nr.80 

2. MS Rural  Școala Primară  

IBĂNEŞTI-Pădure,  

PRE/PRI 

Ibănești 

nr.280 

3. MS Rural  Școala Gimnazială 

IBĂNEŞTI-Pădure, 

PR/GIM 

Ibănești-

Pădure nr.56 

4. MS Rural  Şcoala Primară Dulcea, 

PRE/PRI 

Dulcea nr.79 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se desemnează conducerea 

Şcolii Gimnaziale Ibăneşti. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Mureş, Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Mureş, Primarului comunei Ibăneşti, Şcolii Gimnaziale Ibăneşti şi se aduce la 

cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro   

 

 

    INIŢIATOR 

        Primar,                                      Avizat p.secretar, 

                                Dan Vasile-Dumitru                                      Man Ancuța-Nicoleta 

         

 

 

 


