
             

 
                                   R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

                                                                             
HOTĂRÂRE  NR. 21/2015 

              Privitor la: aprobarea reţelei şcolară ce va funcţiona în anul şcolar 2015-2016 în comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 

 
              Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.04.2015, la care participă un 
nr. de11 din 11 consilieri locali în funcţie. 
             Văzând că, prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţă d-nul. consilier local Dumitrescu 
Aurelian,  pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2015. 
             AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 1407/22.04.2015, prezentata de d-nul PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 

Referatul întocmit de Directorul Şcolii cu clasele I-VIII Lăcusteni, prin care se solicită adoptarea 
unui proiect de Hotărâre cu privire la reţeaua şcolară ce va funcţiona în anul şcolar 2015-2016 în comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea; 

Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea NR. 755/27.03.2015; 
Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi Raportul nr. 

1469/30.04.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei; 
În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (2) lit. f) din legea nr. 1/2011, legea educaţiei 

naţionale, a art. 4, alin. (3) din HG 1395/2010, privind finanţarea unităţilor de învăţământ pe baza 
standardelor de cost pe elev/preşcolar, coroborate cu prevederile art. 36, alin. (2), alin. 6 lit. a), pct. 1 din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul 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, cu 11 voturi „pentru”, adoptă 
următoarea  

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Se aprobă structura şcolară ce urmează a funcţiona pe raza comunei Lăcusteni, judeţul 

Vâlcea în anul şcolar 2015-2016, cu structurile aferente, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre: 
 Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni va lua măsuri pentru a asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre va fi  comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului 
Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor, primarului comunei Lăcusteni şi Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Vâlcea, fiind adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin 
grija secretarului comunei. 
                                                  
     LĂCUSTENI, 30.04.2015  
 
     
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                Contrasemnează:                   
DUMITRESCU AURELIAN                      SECRETAR,   
                   BRĂNESCU ADRIAN                          
 
 
 
 
 

 


