
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU   
CONSILIUL           LOCAL  AL     COMUNEI  LIVEZI   
 
                         H O T A R Â R E      
                   Nr.  02   din  30.01.2018   
    Privind  aprobarea      rețelei școlare  de  învățământ  preuniversitar  în 
comuna   Livezi , județul Bacau  pentru  anul scolar   2018- 2019     
 
    Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  întrunit în ședință 
ordinară  la data de  30. 01 .2018; 
                                     Avand  in vedere  Expunerea de motive  a Primarului   comunei Livezi , 
judetul Bacau , d-nul  Ichim   Sorin    , înregistrata  la  nr.   465       din   25.01 .2018 ; 
                                    În temeiul  Raportului  compartimentului  de specialitate  nr. 464  din 
25.01.2018     întocmit  de  Viceprimarul comunei Livezi, judetul Bacau , d-nul  Coaca  Vasile  - 
Gabi   ; 
                                    În  baza   adresei  nr.   12720/48/   15.12.2017     a  Inspectoratului Scolar 
Judetean Bacau  , inregistrată  la Primaria comunei  Livezi   la nr. 10  din   03.01.2018, prin care  
se arată ca se acordă  avizul conform pentru unitățile de învățământ  preuniversitar  cuprinse in 
anexa nr. 1  la aviz    ;                                   
 
                                    Având  in vedere    Legea  educației  naționale , nr. 1/2011 cu modificările  
si  completarile  ulterioare  ,Ordinul ministrului educatiei nationale  nr. 5472/2017,privind  
aprobarea Metodologiei  pentru  fundamentarea   cifrei de școlarizare  și stabilirea   rețelei  
unităților din învățământ  preuniversitar pentru anul școlar  2018-2019   ; 
 
   In temeiul   art. 36   alin .(6)  , lit. “a ”  ,pct.”1” ,     art. 45   alin (1) ,  
precum si   art. 115 , alin. (1)  , lit. “b”    din Legea Administratiei Publice Locale , nr. 215 din 23. 
04.2001 , modificata  si completata .  
 
 
                             H O T A R A S T E :  
  
                      Art.  1 . Consiliul  local  al comunei  Livezi , judetul   Bacau   ,   aprobă       
rețeaua    școlară  de  învățământ  preuniversitar  în comuna   Livezi , județul Bacau  pentru  
anul scolar   2018- 2019    , conform  Anexei  la prezenta  Hotărâre .    
 
 

                     Art.2.  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Instituției Prefectului , județul 
Bacău ,   Inspectoratului  Scolar   al  Judetului  Bacău , Școli  Gimnaziale  nr. 1  Livezi     ,   
Primarului  comunei  Livezi  și  va fi adusă  la cunoștință  publică  . 

 
  
  PRESEDINTE  DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA 
  CONSILIER                           SECRETAR 
  BUSUIOC  IONEL                                                                               NEICA  EUSEBIU  
 
  
 
Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul necesar ,  unanimitate        de voturi ,    15    consilieri  
prezenti  din 15 consilieri   alesi  si validati    ,     15    voturi pentru   .  
 


