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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

numar: 10 din data: 12.03.2017 
  privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2017-2018 

Având în vedere, 

 

- adresa nr.235/11.03.2017 emisă de Școala Gimnazială ”Iustin Marșieu” Socodor; 

- adresa 3238/08.12.2016 emisă de I.S.J.Arad; 

- expunerea de motive nr. 751/13.03.2017  a Primarului  Comunei Socodor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

-  prevederile Legii nr.1/2011  privind educația națională, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  prevederile Ordinului M.E.N.C.Ș.nr.5777/22.11.2016; 

 

 

- prevederile art. 36 alin (6) lit (a) punctul 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar propusă pentru anul 

școlar 2017-2018 de pe raza administrativă a U.A.T. Socodor așa cum este prezentată în  

anexa  care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Școlii Gimnaziale ”Iustin 

Marșieu”Socodor- doamnei director Palcu Rodica  şi se  duce la cunoştinţă publică  prin 

afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                  Primar,                                                                            Secretar, 

              Jura Ioan Dimitrie                                                      Crişan Gheorghe                                     
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Nr.  înregistrare: 751 din 13 .03.2017 

 
CABINET PRIMAR 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2017-2018 

 

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE  primar   al Comunei Socodor,  prezint 

expunerea de motive  privind aprobarea  reţelei şcolare din anul şcolar 2017-2018 la 

nivelul Comunei Socodor.  

Având în vedere adresa nr.235/11.03.2017 emisă de Școala Gimnazială 

”Iustin Marșieu” Socodor și anexa unde este prevăzută rețeaua unităților de 

învățământ preuniversitar propusă pentru anul 2017-2018, adresa 3238/08.12.2016 

emisă de I.S.J. Arad prin care se solicită aprobarea rețelei școlare la nivelul 

U.A.T.Socodor și în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația 

națională, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului 

M.E.N.C.Ș.nr.5777/22.11.2016, propun aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar propuse pentru anul 2017-2018 în forma solicitată de către doamna 

Palcu Rodica, directorul Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”Socodor conform  adresei 

nr.235/2017.  

 

 

PRIMAR 

JURA IOAN DIMITRIE 
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Nr. înregistrare: 752 din 13.03.2017 

 

 

REFERAT 

 

Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar al Consiliului local al Comunei 

Socodor,  având în vedere  adresa nr.235/2017 emisă de Școala Gimnazială ”Iustin 

Marșieu” Socodor și anexa unde este prevăzută rețeaua unităților de învățământ 

preuniversitar propusă pentru anul 2017-2018, adresa 3238/08.12.2016 emisă de 

I.S.J. Arad prin care se solicită aprobarea rețelei școlare la nivelul U.A.T.Socodor și 

în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația națională, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului 

M.E.N.C.Ș.nr.5777/22.11.2016, propun aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar propuse pentru anul 2017-2018 în forma solicitată de către domnul 

Vidican Petru Florin, directorul Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu”Socodor conform 

adresei nr.235/2017. 

 

 

 
 

Întocmit, 

Crișan Gheorghe 

 


