CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARGU LAPU$

privind organizarea relelei $colare pentru anul $colar 2018-2019
la nivelul oraqului Tflrgu Ldpuq
Consiliul local al oraqului TArgu Ldpug, intrunit in gedinia sa ordinald din data de 31 ianuarie
2018;

in baza proiectului de hotdrdre iniliat de dl.Mitru LEgE, primarui oraqului TArgu Ldpuq;
Avdnd in vedere adresa nr.931201 8 a Liceului Teot'etic ,,Petru Rareq" Tg.Llpuq;
Tin6nd cont de avizul conform a1 ISJ Maramule q, nr.645412017 pentru organizarea relelei
gcolare din raza administrativ teritoriald a oraguiui Tg.Ldpu$, prcum qi de adresa nr.370125.01.2018

a

Inspectoratului $co1ar Judelean Maramureg;
Analizdnd referatul Secretarului oraqului, nr.943/2018 din care rezultd necesitatea stabilirii
retelei $colare pentru anul qcolar 2018-2019 la nivelul ora$Lllui Tg.Lapu$;
in baia prevetJ.erilor. art.19 alin.(4), afi.20 alin,(1) qi art,61 alin.(1) $l (2) din Legea educaliei
nalionale nr.1/201 1, cu modificlrile qi completiriie ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile art.20 lit."d" qi ,,g" , ar|.22 alin.(1), a1in.(2) qi alin.(3) din
Ordinul Milistrului Educa{iei Nalionale nr.547212017 pentru aplobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de Ecolarizare pentru invillmdntu1 preuniversitat' de stat, evidenla efectivelor de
pregcolari gi elevi gcolarizaJi in unitAlile de invilimAnt particular, precum 9i emiterea avizttlui confom
in vederea organizdrii lelelei unitdlilor de invaldmant preuniversitar pentru anul gcolar 2018-2019;
inbaza art.22 din Legea nr.50012002 privind finanlele publice, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, ale art.22 alin.(Z), aft.23 din Legea Finanlelor publice Locale n .27312006, cu modificdrile 9i

'

a

completdriie ulterioare ;
LuAnd in considerare prevederile Legii nr.5212003 privind trar.rsparen{a decizionali in
administralia public6, republicatl;
AvAnd in vedere avizui secretarului oraqului 6i al comisiilor de specialitate;
Potrivit competentelor conferite de prevederile art 36 alin.(2), lit."d"' alin.(6) Iit."a", pct.1 $i
art.45 din Legea administraliei publice locale m.21512001, r'epublicatd, cu modificarile qi completdrile
ulterioare.

HOTARA$TE:
Art.1. - Se organizeazd releaua gcoiard pentru anul gcolar' 20i8-2019 la nivelul Oraqului
Tg.Ldpuq, conform anexei care face parte integranti din prezenta.

- Pentru tunclionarea relelei Ecolare strbilitd la art.1 din prczenta, directorii unitAiilor
de invd{dmdnt cu personalitate iuridioi din oraqul Tg.Ldpuq, vor elabora proiectul planului de
qcolarizare pentru anul gcolar 2018-2019 prin corelarea numArului de posturi cu numdrul de
elevi/pregcolari qi incadrarea in costnrile standard aprobate anual prin legea bugetulr'ri.

fu!!

-

Ordonatorii terjiari de credite au obligalia de a organiza contabilitatea proprie
conform Legti nr,8211991, republioatd cu modificdrile gi completirile uiterioare, de a gestiona bugetul
propriu repartizat instituliei, de a intocmi qi depune sitLraJiiie financiare, iunare, trimestriale qi anuale
conform prevederilor legale.

Art.3.

$ri{ - Directorii

instituliilor de ?nv[![mAnt din nza administrativa a oragului Tg.Ldpug vor
disprure mdsurile necesare pentru elaborarea gi dezvoltarea sistemului de control intenr,/managerial,
inclusiv formali zarca pe activitali potrivit Ordinulut 40012015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Art,S. - Prezenta se comunica:
- Biroului administralie publicd local6;
- Liceului Teoretic Petru Rareg TArgu Ldpug;
- Liceului Tehnologic Grigore Moisil Tdrgu Lbpug;

-

Scoala Gimnaziald Benco Ferencz Ddmdcuqeni;

-

$coala Gimnaziald Nicolae Steinlardt Rohia;
Grddinila cu program prelungit Tg.Ldpug;
Inspectoratului $colar Judelean Maramureq;
Biroului venituri, financiar contabil;
Instituliei Prefectului Judelului Maramureq.
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