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                                                         HOT RÂREA NR.9 

                                                        din 28 februarie2013 

                                privind aprobarea re elei colare de pe raza teritorial  a comunei Che ani  
                                                pentru anul colar 2013-2014 

 

                     Consiliul local al comunei Che ani,în edin  ordinar  de lucru, 
                     Având în vedere adresa nr. 1.295/25.01.2013 a Inspectoratului colar jude ean Mure  
prin care se comunic  avizul conform privind situa ia colar  de pe raza comunei Che ani, 
                    V zând avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

                   În conformitate cu prevederile art.95,art.61 din Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011 
coroborate cu prevederile art.4 i art.5. din Ordinul MECTS nr.6694/20.12.2011 privind aprobarea 

Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de colarizare i stabilirea re elei unit ilor de înv mânt 
preuniversitar de stat pentru anul colar 2012-2013  i  Ordinul METCS nr.6564/ 13.1.2.2011 

privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unit ilor de înv mânt din sistemul 
na ional de înv mânt preuniversitar, 
                   În temeiul prevederilor art.36(9) i art.45 (1) i 115 alin.1.lit.b din Legea nr.215/2001 
privind administra ia public  local ,republicat ,cu modific rile i complet rile ulterioare, 
 

 

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

                Art.1.  Aprob  re eaua  colar  de pe raza comunei Che ani,pentru anul colar 2013 -2014 

potrivit avizului conform al Inspectoratului colar jude ean Mure ,conform situa iei anex  care face 
parte integrant  din prezenta. 
               Art.2. Prevederile prezentei hot râri,vor fi comunicate în termenul legal prin grija 
secretarului comunei c tre: 

- Institu ia Prefectului – Judetul Mures 

- Primarului comunei 

- I.S.J.Mures 

- Scoala General  Chetani 
- Spre afi are 

 

 

 

           PRE EDINTE DE EDIN                                                    CONTRASEMNEAZ  

                   CONSILIER                                                                                    Secretar 

                   Dan  Aron                                                                                  Crefelean Ioan 
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Prezenta hot râre a fost adoptat  cu votul a 11 consilieri din num rul total de 11 consilieri prezen i la edin . 
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