
                            ROMÂNIA  
          JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                   

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din comuna Parva 

pentru anul şcolar 2013-2014 

 

Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2013, in prezenta unui 
numar de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie 

 
 Avand in vedere: 

-  expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 332/31.01.2013; 
- referatul Scolii Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva nr.42/14.01.2013 prin care se arata necesitatea 

adoptarii unei hotarari  in vederea aprobarii retelei scolare pentru anul şcolar 2013-2014; 
- adresa nr.43/14.01.2013 prin care se transmite reteaua scolara aprobata pentru anul 2013-2014 a 

Scolii Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva; 
- adresa nr.29/08.01.2013 a Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud privind stabilirea 

retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2013-2014; 
-  raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.660 din 27.02.2013 al Comisiei pentru Invatamant, 

Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Socială, Protectia Copilului, 
Activitati Sportive si  Agrement , Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert… ; 

-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- prevederile Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
nr.6212/13.12.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 
stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 

- prevederile  OMECTS nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a denumirii 
unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-  prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.1, art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar 
din comuna Parva, pentru anul şcolar 2013-2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează;primarul comunei Parva,     
d-nul Strugari Ioan si Directorul Şcolii Gimnaziale „Vasile Scurtu” Parva. 

Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru”din totalul de 11 
consilieri prezenti; 

Art.4. – Prezenta hotarare se comunica cu: 
    - Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
    - Primarul comunei Parva 
    - Inspectoratul Scolar judetean Bistrita-Nasaud 
    - Scoala Gimnaziala „Vasile Scurtu” Parva 
         Presedinte de sedinta,                     Contrasemneaza  
           Cicedea Dumitru                          Secretar, 
                                                                                                                   Calus Ioan 
 
 
 
Nr. ____ din______2013. 


