
ROMAI..{IA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI.MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR. 14

Privind : emitere aviz conform pentru funclionarea unitdlilor de

invSldmdnt de pe raza aomvnei Pduqeqti-Mdglaqi, judelul Vdlcea in anul
qcolar 2014-2015

Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Maglaqi, judelul V6lcea,

intrunit in qedin!6 ordinard, astdzi 28.02.2014, la care participd un numdr
de 12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funclie;

Ludnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

iniliat de cdtre primarul comunei privind emiterea avizului conform pentru
func{ionarea unitSlilor de invSldmdnt de pe raza comunei Pduqeqti-

Mdglaqi, judelul Vdlcea in anul qcolar 2014-2015;
Av6nd in vedere:

- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Pduqeqti-Mdglaqi, inregistrat la nr. 7119 din data de

03.12.2013, prin care se solicitd emiterea avizului conform pentru
funclionarea unitdlilor de inv6!6mdnt de pe raza comunei Pauqeqti-

Mdglagi, judelul Vdlcea in anul gcolar 2014-2015;
- avizul Inspectoratului $colar al Judelului Vdlcea, comunicat cu

adresa nr. 443 din 10.12.2014, prin care se avizeazd releaua qcolard a
unitdlilor de inv6ldm0nt preuniversitare de pe raza localitSlii Pduqeqti-

Mdglaqi pentru anul qcolar 2014-2015;

Jindnd cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul

consiliului local, precum qi de raportul de avizare a proiectului de

hotdrAre, intocmit de secretarul comunei ;

RespectAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparen{a

decizionald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4), art.61 alin. (1),

(2), (5) qi ale art. 104 alin. (2), (5^1) din Legea educa{iei nalionale nr.

ll20l1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

inbaza prevederile art.23 alin. (1), art. 36 alin. (6), lit. "a",
punctul 1 din Legea nr. 215/2001privind administralia publicd localS,

republicatd, cu modificdrile qi completbrile ulterioare;
intemeiul art.45 alin. (1) qi aart. 115 alin. (1), lit.,,b", alin. (3),

(5), (6) din Legea nr. 21512001, privind administra{ia publicd local6,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu un numdr de 12

voturi o'pentru ", adoptd" urmdtoarea:

HorAnAnn

ART.I Se emite avizul conform pentru funclionarea unitSlilor de

invdldmAnt de pe raza comunei Pduqeqti-Mdglaqi, jude{ul Vdlcea in anul
qcolar 2014-2015, dupi cum urmeazS:



$coala Gimnaziall Achim Popescu (PJ):

a) $coala PrimarS valea cheii, structurd a unitS{ii cu PJ;

bi iir6dinila cu Program Prelungit P[uqeqti-Miglaqi, structurd a unitalii

cu PJ;

c) Grddinila cu Program Normal valea cheii, structurd a unitalii cu PJ'

lnt.Z 1fj f inanlirea unitdlilor qcolare din comunS, se asigurd din

bugetul de'siat, din sume defalcate din TVA, prin bugetul local.

(2) in cazul in care sumele repartizate nu asigurd cheltuielile cu

drepturile salariale, bunuri qi servicii, A.J.F.P. Valcea poate efectua

redistribuirea sumeior reparti zate pe comune, ora$e cu aceea$i destinalie'

sau poate proceda larepartizarea Sumelor rdmase nerepartizate.

ART.3 Prezentahot-drdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei

prin compartimentele de specialitate.

ART.4 Prezenta hot6r6re se comunicS prin intermediul secretarului

comunei P6uqeqti-M6glagi, in termenul ptevdzut de lege, primarului

comunei, Instituliei ptif.ttutui-judelul Valcea, $colii Grmnaziale Achim

Popesou, lnspectoratului $colarludelean Vdlcea qi se aduce la cunoqtin{a

publicb prin afiqare pe saitul primdriei.
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Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela


