
         R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
 MUNICIPIULUI BRAD
    CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.19/2012
 privind aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare

 de pe raza municipiului Brad, pentru anul şcolar 2012-2013

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se

propune  aprobarea denumirilor unităţilor de învăţământ şi a reţelei şcolare de pe raza municipiului Brad,
pentru anul şcolar 2012-2013.

Ţinând seama de Hotărârea Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara nr. 35/17.01.2012 prin
care se acordă aviz conform pentru denumirile unităţilor şcolare de pe raza municipiului Brad, precum şi
recomandarea pentru menţinerea actualei reţele şcolare.

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Brad.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6564/2011 privind  aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a”pct. 1, alin. 9 şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările  ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 – Se aprobă denumirile unităţilor şcolare de pe raza municipiului Brad, pentru anul
şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului
Brad, pentru anul şcolar 2012-2013, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3 – Articolul 2 al prezentei hotărâri va intra în vigoare la data obţinerii Avizului
conform al Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara
- Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” Brad
- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad

BRAD, 31.01.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ

           Ştefan Bogdan Mihai                                   SECRETAR
                                  Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru”, 1 consilier absent motivat (Oprişa Ioan Florin)


