
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU   
CONSILIUL         LOCAL  AL    COMUNEI  LIVEZI   
 
                         H O T A R A R E   
    Nr.  06  din 31. IANUARIE .2017  
        
    Privind  aprobarea    organizarii   retelei scolare   pe raza  comunei Livezi , 
judetul Bacau  pentru  anul scolar  2017- 2018     
 
    Consiliul Local  al comunei  Livezi , judetul Bacau  intrunit in sedinta 
ordinara  la data de  31. IANUARIE .2017; 
                                     Avand  in vedere  Expunerea de motive  a Primarului   comunei Livezi , 
judetul Bacau , d-nul Craciun Gioni , inregistrata  la  nr.   455      din   26.01.2017 ; 
                                    In temeiul  Raportului  NR. 452  DIN 26.01.2017   intocmit  de  
Viceprimarul comunei Livezi, judetul Bacau , d-nul Ichim Sorin ; 
                                    In  baza   adresei  nr.   283     din    13.01.2017     a  Inspectoratului Scolar 
Judetean Bacau  , inregistrata  la Primaria comunei  Livezi   la nr. 307  din  17.01.2017   ;                               
 
                                    Avand  in vedere    art. 22  lit.”a”  si “b” , din Metodologia privind 
fundamentarea cifrei de solarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat …, pentru anul 
scolar  2017-2018,  aprobata  din Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice   
nr. 5777 /2016 . 
 
   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   ,   aproba 
organizarea   retelei scolare   pe raza  comunei Livezi , judetul Bacau  pentru  anul scolar  2017- 
2018   , conform  Anexei  la prezenta  Hotarare .    
 
 
 

                     Art.2.  Hotararea  adoptata   va fi comunicata Institutiei Prefectului , judetul 
Bacau ,   Inspectoratului  Scolar   al  Judetului  Bacau , Scoli  Gimnaziale  nr. 1  Livezi     ,   
Primarului  comunei  Livezi  si  va fi adusa  la cunostinta publica  . 
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 consilieri  
prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 
 


