ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
Nr.297 din 19 .01 .2018
RAPORT
privind propuneri pentru aprobarea organizării reţelei şcolare
din unitatea administrativ teritorială.
In conformitate cu prevederile art.61 din Legea Educaţiei Naţionale
nr.1/2011,cu modificările şi completările ulterioare,Reţeaua şcolară a
unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează
de către autorităţile administraţiei publice locale,cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare.
S-a emis de către Inspectoratul școlar județean Mureș,Avizul conform
nr.12848/15.12.2017,pentru
reţeaua
unităţilor
de
învăţământ
preuniversitar de stat din UAT Livezeni pentru anul școlar 2018-2019.
In considerarea prevederilor art.36 alin.(2) lit d),ale alin.(6) lit.a) pct.1
precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locală
nr.215/2001,republicată,propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

Nr.or
d.
din
retea

Mediul de
rezidență

Cod
identitate
fiscală
/cif/cod
SIIIR

80

Rural

29034486/2661104
936

Unitatea de învațamânt cu personalitate juridică,niveluri de

Structura arondată

obs

SCOALA GIMNAZIALA
IVANESTIstr.Calea
Romană,nr.80/PRE/PRI/GIM

DA

GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL
LIVEZENI,STR.BISERICII
NR.21/PRE
ȘCOALA PRIMARĂ
POIENIȚA,str.VIITORULUI
,NR.5/PRE/PRI
SCOALA
PRIMARA,SINISOR,str.SC
OLII NR. 1 PTR/PRI

DA

înv.școlarizate/lb.de predare,adresa nr.tel/fax,email

Livez
eni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENEDEK
ELEK,LIVEZENI(PRI/GIM)Livezeni,str.Sc
olii nr.2 cod.547365,tel /fax
0265/258151,livezeni16@yahoo.com

Livez
eni
Livez
eni
Livez
eni

Secretar,
Hangan Aurelia

DA
DA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
Nr.296 din 19.01. 2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind propuneri pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind
organizarea reţelei şcolare din unitatea administrativ teritorială.
Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş a
aprobat reţeaua şcolară de pe teritoriul comunei Livezeni,comunicănd
Avizul conform nr.12848/15.12.2017, potrivit prevederilor art.95 şi art.61
din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,cu modificările şi completările
ulterioare,
Luând în considerare cele susmenţionate, propun
aprobarea
organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei
Livezeni pentru anul şcolar 2018-2019,potrivit tabelului alăturat:
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din
retea

Mediul de
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fiscală
/cif/cod
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Rural

29034486/2661104
936

Unitatea de învațamânt cu personalitate juridică,niveluri de

Structura arondată

obs

SCOALA GIMNAZIALA
IVANESTIstr.Calea
Romană,nr.80/PRE/PRI/GIM

DA

GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL
LIVEZENI,STR.BISERICII
NR.21/PRE
ȘCOALA PRIMARĂ
POIENIȚA,str.VIITORULUI
,NR.5/PRE/PRI
SCOALA
PRIMARA,SINISOR,str.SC
OLII NR. 1 PTR/PRI

DA

înv.școlarizate/lb.de predare,adresa nr.tel/fax,email

Live
zeni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENEDEK
ELEK,LIVEZENI(PRI/GIM)Livezeni,str.Sc
olii nr.2 cod.547365,tel /fax
0265/258151,livezeni16@yahoo.com

Live
zeni
Live
zeni
Live
zeni

PRIMAR,
Ing.Bányai István

DA
DA

