
R O M Â N I A
J  U D E Ț U L   I A L O M I Ţ A

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI 

H O T Ă R Î R E

privind  aprobarea propunerii  de solicitare a avizului conform  pentru schimbarea 
destinației Scolii  primare din satul aparținător Gura văii

Consiliul local al  comunei Sudiți ,județul Ialomița,
Examinînd 
Expunerea de motive a primarului comunei,
Adresa nr. 4639 din 13.05.2013 a Inspectoratului Scolar Județean Ialomița,
Raportul viceprimarului comunei, înregistrat la nr. 2143 din  18.06.2013,
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Sudiți,
In conformitate cu:
Prevederile art. 112 al. (2) și ( 6)  din legea nr. 1/2011,legea educației naționale,
In temeiul  art. 36 alin. (1), ()  lit. d ,(6) lit. a pct.1, 45 și 115 din legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,adoptă prezenta 

 H O T Ă R Î R E

Art.1.-Se aprobă propunerea  primarului comunei, de solicitare a Avizului 
conform al  ministrului educației naționale, privind schimbarea destinației imobilului 
Școala Gura văii, din unitate de învățămînt  în Cămin cultural sătesc, pe  perioada în care 
unitatea școlară  nu deține avizul de funcționare datorită neîntrunirii numărului  minim  
de elevi și preșcolari  prevăzut în legea educației naționale. 

Art.2.-In vederea completării dosarului de  solicitare a avizului conform, se va 
solicita  acordul  Consiliilor de administrație al Inspectoratului Școlar Ialomița și Școlii 
gimnaziale Sudiți.

 Art.3 Prezenta hotărîre se aduce la cunostință publică  prin afișare la sediu și pe 
site-ul „primariasuditi.ro”, se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității 
și primarului comunei, pentru asigurarea aducerii la îndeplinire,prin compartimentele de 
specialitate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER, FOTĂ DUMITRU

Contrasemnează,
Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 28.06.2013
Nr.33


	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI
	H O T Ă R Î R E
	H O T Ă R Î R E

