
 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Parva, 
pentru anul şcolar 2012-2013 

 
Consiliul Local al comunei Parva întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.03.2012 in prezenta 

a 11 consilieri: 
 
 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Parva nr. 937/19.03.2012; 
-referatul Scolii Generale „Vasile Scurtu” Parva inregistrat la nr.161/16.03.2012 prin care se 

arata necesitatea adoptarii unei hotarari  in vederea aprobarii retelei scolare pentru anul şcolar 2012-
2013; 

- adresa nr.162/16.03.2012 prin care se transmite situatia retelei scolare pentru anul 2012-2013 a 
Scolii Generale „Vasile Scurtu” Parva; 

- adresa nr.570-09.01.2012 a Inspectoratului Scolar al Judetului Bistrita-Nasaud privind 
stabilirea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2012-2013; 

-  avizul favorabil nr. 979 din 22.03.2012 al Comisiei din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Parva; 

-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ale Ordinului MECTS nr.6694/2011 privind 
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 si ale Ordinului nr.3283-17.02.2012 
pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din 
sistemul national de invatamant preuniversitar,aprobata prin Ordinul ministrului 
educatiei,cercetarii,tineretului si sportului nr.6564-2011; 

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 aprobăreorganizarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar 
din Comuna Parva, pentru anul şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.(1) Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează Directorul Şcolii 
Generale „Vasile Scurtu” Parva. 
 (2)Prezentahotarâre se va comunicapringrijasecretaruluicomuneiParva,cu.  
    - Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud 
    - Primarul comunei Parva 
    - Inspectoratul Scolar judetean Bistrita-Nasaud 
    - Scoala generala „Vasile Scurtu” Parva 
    - Consilierii locali 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,     ContrasemneazaSecretar,  
          ORDACE SIMION      Calus Ioan 
 
 
 
 
Nr. 8 din 23.03.2012. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMĂRIACOMUNI PARVA 
NR. 939/19.03.2012  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Parva, 

 pentru anul şcolar 2012-2013 
 
 
 

Având în vedere prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistrita-Nasaud, 

nr.570/09.01.2012, înregistrat la Primăria comunei Parva sub nr.593 din data de 20.02.2012 si adresa 

nr.162-16.03.2012 a Scolii Generale „Vasile Scurtu”Parva, pentru buna funcţionare a Reţelei şcolare din 

comuna Parva, pentru anul şcolar 2012-2013, propun aprobarea de către Consiliul Local al Comunei 

Parva a Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2012-2013. 

Înacest sens, a fostelaboratproiectul de hotărârealăturat care 

propuneaprobareareorganizăriiReţeleişcolarea unităţilor de învăţământ de 

statpreuniversitardinComunaParva, pentruanulşcolar 2012-2013. 

 

 
 
 

INIŢIAT, 
PRIMAR, 

GHEORGHE STELIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
Comisiapentruinvatamant ,sanatate si familie, munca si protectie, socială,activitati sportive si de 

agrementserviciipublice si comert, activitati social-culturale, … 
NR._________DIN______________2012. 

 
RAPORT 

asupraproiectului de hotarare 
privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Parva, 

 pentru anul şcolar 2012-2013 
 
 

 In sedinţaComisieipentruinvatamant ,sanatate si familie, munca si protectie, 
socială,activitatisportive si de agrementserviciipublice si comert, activitati social-culturale, …de pe 
lângăConsiliul Local al comunei Parva potrivit art. 44(1), art.54(4)  şi (5) dinLegea 215/2001 a 
administratieipublicelocale-republicata,cumodificările si completărileulterioare , azi___________ 2012, 
am luatîndiscuţieproiectul de hotărâresusmenţionat  si constămcă : 
 
 Acesta se încadreazăîn: 

- referatul Scolii Generale „Vasile Scurtu” Parva inregistrat la nr.161/16.03.2012 prin care se 
arata necesitatea adoptarii unei hotarari  in vederea aprobarii retelei scolare pentru anul şcolar 2012-
2013; 

- adresa nr.162/16.03.2012 prin care se transmite situatia retelei scolare pentru anul 2012-2013 a 
Scolii Generale „Vasile Scurtu” Parva; 

- adresa nr.570-09.01.2012 a Inspectoratului Scolar al Judetului Bistrita-Nasaud privind 
stabilirea retelei unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2012-2013; 

-  prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ale Ordinului MECTS nr.6694/2011 privind 
aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013 si ale Ordinului nr.3283-17.02.2012 
pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din 
sistemul national de invatamant preuniversitar,aprobata prin Ordinul ministrului 
educatiei,cercetarii,tineretului si sportului nr.6564-2011; 

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; 

 
    HOTARASTE: 
 

Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local 
în forma propusă  de iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi 
________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 
 
 PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
Ordace Simion                                             Scurtu Alexandru 
 
 
 


