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Privitoare la:
aprobarea relelei ;colare a unitSlilor de inv6!5mAnt przuniversithr de stat din
comuna Adlunu, Judelul VAlcea;'pentru anul gcotar'20'L9 -2A20,

Consiliul Local al comunei Alunu, Judetul'Valcea intrunif in sedinta

ordinard din data de 30.01 .2019,la care particip6"ffii'numdr de l3rbonsilieri din
numirtrl de 13 consilieri in functie;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Alununr. 97 din 18.12.2018
.lprrn care q-na Ardeoaica Maria-Mihaela'a fost aleasd preqqdintele qedintei

pentru o perioada de 3 luni;
Avand in vedere:

- adresa Inspectoratului Scolar Judetean Valcea nr..6889 din 18.12.2018,
prin care se avizeazd releaua qcolard pentru anul 2019-2020, propus6 de

Consiliul Local Alunu, Judeful V6lcea prin Hotdrdrea Consiliului'Local Aluml
nr.94123.1 1.2018; ?

- expunerea de motive inregistratd sub w. 492 din 16.01 .20't9, iirtocmitd
de primarul comunei Alunu, Judetul Valcea;

AvanC in vedere raportul comisiei de specialitate diq cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizarc sub aspectul' legalitalii a

proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;
In conformitate cu prevederile art. 24 din Ordinul Ministerului

Educaliei Nalionale nr. 523512018, privind aprobarea Metodologiei pentru

fundamentarea cifrei de gcolarizare qi emiterea avizului conform in vederea

organizdni relelei unitdlilor de ?nvbldmdnt preuniversitar pentru anul qcolar

2019-2020, coroborate cu art. 6I alin. (2) din Legea nr. Il20I1, privind Legea
educaliei nalionale, r- 

in temeiul art. 45 a\in. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicatd, cu un num6r de 13 voturi pentu, adoptd urmatoarea:

HOrAnAnn

Art.1 Se aprobd releaua qcolard a unitdlilor de inv[fdmdnt preuniversitar

de stat din comuna Alunu, Jude{ul V0lcea, pentru anul gcolar 2019-2020' dupd

cum uffneaza:

$COALA GIMNAZIAL4, COMUNA ALUNU. Unitate cu

p ers on alitate j ur idicd, ovfrnd wrmdto ur ele str ucturi :

- $coALA GIMNAZIALA, SAT COLTESTI, COM. ALUIYU;
- GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT IGOIU, COM. ALUNU;
- GR{DINITA cu PRqGRAM NokMAr, sAT gqLTE$TI' coM.

ALUNU"



Aft.Z Dacd va fi cantl, pentru anul rgsqlar,,?,O'I9'2020;,,,fudrrile
suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor de personal pantru inv[!dm6nt,
neacoperite de la bugetul de stat, vor fi asigurate din bugetul local-venituri
proprii, in limita bugetului disponibil.

Art.3. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea, va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri, infon-rilandConsiliul l-ocal asupra
modului de indeplinire.

Art.4..:Prezentaihotmarel,,se va comunica: Instirutiei Frefec,tuhli=Judeflrl
Vdlcea, Inspectoratului Scolar Judetean Vdlcea, Scolii Gimnaziale Alunu,
primarului comunei Alunu si se va afiga la sediul Consiliului Local Alunu,
Judetul Vilcea.
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