ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de invatamant preuniversitar de stat în comuna lancu
Jian u, judeţul Olt
Consiliul Local al comunei lancu Jianu,Jud.01t, având în vedere
-raportul nr.5290714.12.2016 din cadrul Primăriei lancu Jianu
-avizul comisiei învăţământ,cultură,activitaţi sportive şi de agrement,sănătate, ,al comisiei
juridice,al comisiei buget,activitati economico-financiare,nr. 1034/27.02.2017;
- prevederile art.6L alin.2 din Legea nr.l/2011,'a educaţiei nationale,cu modificările si
completările ulterioare.
- Prevederile art.19 lit „a",art.21 ,art.24 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,evidenta efectivelor de preşcolari si elevi
şcolarizaţi in unităţile de invatamant particular,precum si emiterea avizului conform in vederea
organizării reţelei unităţilor de invatamant preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 aprobata
prin Ordinul .M.E.N.C.S., nr. 5777/22.11.2016;
- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt nr.14935 din 14.12.2016 -solicitare proiect,
-avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar Jud.Olt nr.382/13.01.2017
-Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in adminstratia publica.cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art.36 alin(2) litera d ,alin(6)litera a pct.l si art.45 din Legea nr.215/2001,a
adminstratiei publice locale,republicata, cu modificările si completările ulterioare,adoptă
prezenta hotărâre
H OTĂRĂŞTE:
» Art.l. începând cu anul şcolar 2017-2018, aprobă organizarea reţelei şcolare a unuâtilor
de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul unităţii administrativ teritoriale, comuna lancu
Jianu, Jud. Olt, astfel:
a) Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică:
LICEUL
TEHNOLOGICxornuna
lancu
Jianu,telefon/fax
:0249-456003 .e-mail:
liciiaiiu@yahoo.com, nivel de invatamant: primar,gimnâzial si liceal.
b) Denumirea unităţilor de învăţământ fără personalitate juridică arondate:
-SCOALĂ GIMNAZIALA,comuna lancu Jianu nivel de invatamant primar,gimnazial.
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, comuna lancu Jianu nivel de învăţământ
preşcolar;
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL,
sat DOBRICENI nivel de învăţământ
preşcolar;
- GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, Rudari nivel de învăţământ preşcolar:
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei lancu Jianu, Inspectoratului
Şcolar Judeţean Olt, Liceului Tehnologic din localitatea lancu Jianu şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Olt.
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Aprobata in sedint adin 27.02.2017 cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi

