ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU
HOTĂRÂREA nr. 66
din 30.11.2011
privind reorganizarea rețelei școlare de pe raza comunei Largu,
județul Buzău
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 30 noiembrie 2011,
Având în vedere:
 expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre ;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Largu, judeţul Buzău;
 prevederile art. 3 și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și
administrarea unităților de învățământ de stat, actualizată;
 Decizia nr. 174/01.03.2010
a Inspectoratului școlar al județului
Buzău ;
 prevederile art. 19 alin.(2) coroborat cu art. 20 din Legea nr. 1/2011
a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare aduse
de Legea nr. 166/2011;
 adresa nr. 695/23.11.2011 a Școlii cu clasele I-VIII Largu;
 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu;
În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1 coroborat cu
art. 45 alin (1) și art. 115 alin.(1) lit.b, din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă reorganizarea rețelei școlare de pe raza comunei Largu,
județul Buzău ;
Art.2 Școala cu clasele I-VIII Largu va funcționa ca unitate de învățământ
cu personalitate juridică, va dispune de patrimoniu, sediu și adresă, cod
SIRUES, personal didactic propriu, va gestiona acte de studii, va întocmi
situații statistice, va avea posturi de conducere (director), sigiliu cu stema
României, cont la Trezoreria statului și propria activitate financiar-contabilă;
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Art.3 Școala cu clasele I-VIII Largu va avea în structură Grădinița cu
program normal Largu;
Art.4 Primarul comunei Largu este împuternicit să semneze protocolul de
predare a cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor materiale;
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică şi
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Largu din data de 30.11.2011 cu 11 voturi pentru, 0 voturi
împotrivă, 0 abţineri din totalul celor 11 consilieri în funcţie prezenți.

Președinte de ședință,
consilier local, Munteanu Stelian

contrasemnează,
secretarul comunei,
Bordea Stelică
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