
R O M A N I A  
JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 9 
din 

31 IANUARIE 2013 
privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau,  

propusa pentru anul scolar 2013 – 2014. 
 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 AVAND IN VEDERE  : 

- Proiectul de Hotarare din data de 25.01.2013; 
- Adresa nr. 53 din 04.01.2013 a Inspectoratului Judetean Arad, prin care se solicita aprobarea 

retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Ususau, 
propusa pentru anul scolar 2013 – 2014; 

- Referatul cu nr. de inregistrare 204/25.01.2013 al  d –lui ȚOLE FLORIN - primarul comunei 
Ususau, prin care propune aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2013 – 2014; 

- Raportul de avizare al  compartimentului de specialitate  reprezentat de d-l  MIRESCU 
VASILIE,    secretarul  comunei Ususau; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 2/2013 al comisiei de specialitate nr. 3; 
- Prevederile  Legii nr. 1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 19, art. 61, art. 94, alin. 2 lit. d., art. 95 alin. 1 lit. o; 
- Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, paticular sau confesional acreditat pentu anul scolar 2013 – 
2014, aprobata prin Ordinul MECTS nr. 6212/13.11.2012; 

- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata; 
- Precvederile art. 36 alin 6 pct. 1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- Numarul de _9_ voturi pentru, _-__ vot impotriva, __-__abtineri 
-  Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei; 

 
            In temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1.   Se aproba reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 

comunei Ususau, propusa pentru anul scolar 2013 – 2014, conform anexei care face parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare. 

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN –
primarul comunei Ususau,. 
  Art.3.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 
Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- Inspectoratul Scolar Judetean Arad; 
- Scoala Gimnaziala ”Toedor Păcățian” Ususau, nr. 312, Jud. Arad; 
- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 
- D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR, 

                  _______________________                                                 MIRESCU VASILIE 


