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  HOTĂRÂRE 

 NR. 15 din 23.02.2017 

de aprobare a Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Ibăneşti, pentru anul şcolar 2017-

2018 

  

Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23 

februarie 2017, 

Luând act de: 

- Avizul Conform nr.328/14.02.2017 emis de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, înregistrat la 

Primăria comunei Ibănești cu nr.1505/16.02.2017, pentru unitățile de învățământ preuniversitar din 

UAT IBĂNEȘTI pentru anul școlar 2017-2018 conform Anexei nr.1 la aviz; 

- adresa Şcolii Gimnaziale Ibăneşti nr.2/09.01.2017; 

- propunerea de reţea şcolară pentru anul şcolar 2017-2018 a Şcolii Gimnaziale Ibăneşti înregistrată 

sub nr.1/09.01.2017; 

- adresa nr.1010/09.12.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş prin care solicită transmiterea 

propunerii de reţeaua şcolară de pe raza comunei Ibăneşti, pentru anul şcolar 2017-2018; 

- raportul de specialitate înregistrat sub numărul 164/09.01.2017, 

- expunerea de motive  nr. 170 din 09.01.2017, emisă de Primarul Comunei Ibăneşti; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 136 din Constituţia    României, 

republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 21, art. 24  şi art. 28 - art.31  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

-  prevederile art.61 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 coroborate cu art.31 din Ordinul 

M.E.C.S. nr.5777 din 22.11.2016, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi 

elevişcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform, în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 2017-2018; 

- Hotărârea nr.65/01.02.2017 a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș;   
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Luând în considerare:  

- prevederile art.6 si art.7 din  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

 În temeiul art.36, alin.(2), lit.a), alin.(6), lit.a) pct.1, art.45, art.115 alin.1 lit.b) din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

            Art.1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din UAT  Ibăneşti, 

pentru anul şcolar 2017-2018, astfel cum este prevăzută în AVIZUL CONFORM nr.328 din 

14.02.2017, emis de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, după cum urmează: 

 
Nr. 

ord.din 

rețea 

Mediu

l de 

rezide

nță 

COD IDENTITATE 

FISCALĂ (CIF) cod 

SIIIR 

Unitatea de învăţământ cu 

personalitate juridică/niveluri de 

înv. Școlarizare/Limba de 

predare/Adresa/nr. TEL/FAX/e-

mail 

STRUCTURA 

ARONDATĂ (AR)/ 

NIVELURI DE 

ÎNV./LOCALITATE  

Observații- se 

specifică care 

unități se vor 

desființa/comasa 

în anul școlar 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

Rural 

 

 

 

 

 

 

 

Ibănești  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

IBĂNEŞTI, (PRI/GIM)  

Ibănești, str. Principală, nr.80, 

cod 547325, tel/fax:0265-

538150; 

scoala_ibanesti@yahoo.com 

 Ok 

 

 

Ibănești 

Grădiniţa cu Program 

Normal IBĂNEŞTI, 

NR.2, Strada Principală 

nr.107, PRE 

ok 

 

 

Ibănești 

Grădiniţa cu Program 

Normal IBĂNEŞTI, 

Strada Principală 

nr.281, PRE 

ok 

 

 

Ibănești 

Şcoala Gimnazială 

IBĂNEŞTI PĂDURE, 

Strada Principală nr.56, 

PRE/PRI/GIM 

ok 

 

 

Ibănești 

Şcoala Gimnazială 

DULCEA, Strada 

Principală nr.75A, 

PRE/PRI/GIM 

ok 

  

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se desemnează conducerea Şcolii 

Gimnaziale, Ibăneşti. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Mureş, Primarului 

Comunei Ibăneşti, Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, Şcolii Gimnaziale Ibăneşti şi se aduce la 

cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro   

 

    Președinte de ședință  

           Bloj Cosmi        Contrasemnează 
                   Secretar 

                Todoran Codruța Alexandrina 

 

http://www.ibanesti.ro/

