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HOTĂRÂREA NR. 2 

DIN 30 IANUARIE 2018  
privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din Comuna Cozma, pentru anul 2018-2019 

 

      Consiliul Local al Comunei Cozma întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 30.02.2018; 

     - Având în vedere:  

 expunerea de motive primarului comunei Cozma în calitatea sa de iniţiator  

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cozma; 

 prevederile art.61, alin. (2), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 şi ale Ordinului Ministerului 

Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017,  

Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 1007/9/15.11.2017 privind solicitarea 

transmiterii proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare,  

Adresa  Comunei Cozma Nr.1874 din 29.11. 2017, prin care s-a înaintat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna 

Cozma, pentru anul şcolar 2018-2019,  şi  

Avizul Conform comunicat prin : Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

nr.12715/11.12.2017; 

      - Ţinând cont de prevederile art.7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 

      - În baza art. 36 alin (1), alin (2), lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 1, alin. (9), art. 45 alin.(1), precum şi 

art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

din Comuna Cozma, pentru anul şcolar 2018-2019, conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Cozma 

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primăriei comunei Cozma şi se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,  

- Primarului comunei Cozma, 

- Scolii Gimnaziale Cozma,  

- Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                     Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                              Secretarul Comunei Cozma 

       Hoişan Costel - Daniel                        Crăciun Adrian  

 

 

 


