
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                
                                                                                                                     

             H O T Ă R Â R E A   Nr. 39                                                                                                                              
                                                        din 22 martie 2017

privind  aprobarea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei
Livezeni,pentru anul şcolar 2017-2018.

                                                 
           Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,

           Având în vedere  expunerea de motive şi raportul compartimentului de resort 

precum şi avizul comisiei de specialitate,
- prevederile art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale,cu

modificările şi completările ulterioare,
        - prevederile art.22 din Ordinul M.E.N.C.Ş nr.5777/22.11.2016  privind aprobarea 

metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învătământul 
preuniversitar de stat,evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular ,precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018.    
         Ţinând seama de Avizul Conform nr.11.421/14.02.2017 al Inspectoratului școlar 

județean Mureș ,privind reţeaua şcolară de pe raza comunei Livezeni,pentru anul şcolar 
2017-2018,

            Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,

          In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.1,art.45 coroborat cu art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 

modificările şi completările ulterioare,

                                                          
                                                           h o t ă r ă ş t e :

      Art.1. Se aprobă reţeaua  şcolară a  unităţilor de învăţământ de pe raza comunei 
Livezeni  pentru anul şcolar 2017-2018,conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.
      Art.2.Cu data adoptării prezentei, se revocă H.C.L. Livezeni nr.4/10.01.2017

     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş

- Primarului comunei Livezeni
- Şcoala gimnazială „Benedek Elek” localitatea Livezeni

- Inspectoratului Scolar Judeţean Mureş
- Afişare

        PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                           Contrasemnează,
                      Lászlo Arpád                                                                                     secretar
                                                                                                                          Hangan Aurelia



                                                                            Anexa la HCLnr.39./22.03.2017

Nr.or
d.
din 
retea

Mediul de 
rezidență

Cod 
identitate
fiscală
/cif/cod 
SIIIR

Unitatea de învațamânt cu personalitate juridică,niveluri 

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

81 Rural 29034486/2661104

936

Livezeni ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ BENEDEK 

ELEK”LIVEZENI(PRI/GIM)Livezeni,str.

Scolii nr.2 cod.547365,tel /fax 

0265/258151;livezeni16@yahoo.com

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

ok

Livezeni GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL 
LIVEZENI,STR.BISERICII 
NR.21/PRE

ok

Livezeni ȘCOALA PRIMARĂ 
POIENIȚA,str.VIITORULUI,NR.5/P
RE/PRI

ok

Livezeni SCOALA 
PRIMARA,SINISOR,str.SCOLII NR. 
1 PTR/PRI

ok

            

                                                   Intocmit,
                                   


