
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind   acordarea avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de 
învăţământ din Judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2010-2011

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov nr.2281/16.03.2010, 
     înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 2204/19.03.2010
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr........................2010;
- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 

Ilfov, înregistrat cu nr.......................2010;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor 
cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie, 
protecţie  socială,  protecţie  copii,  activităţi  sportive,  de  agrement  şi 
turism;

- Raportul  de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci, prognoze  şi 
studii economice; 

Potrivit   prevederilor  Instrucţiunilor  pentru  fundamentarea  cifrei  de 
şcolarizare  şi  stabilirea  reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar 
aprobate  prin  Ordinul  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 
Sportului nr.3064/2010

Conform  art.  141  lit.b  din  Legea  nr.  84/1995  a  învătământului, 
republicată, modificată şi completată;

       



În  temeiul  art.  91  alin 1. lit.f, din Legea  nr.215/2001 a administraţiei 
publice  locale,  republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE

Art.  1  Se  aprobă  acordarea  avizului  consultativ  pentru  reţeaua 
unităţilor  de  învăţământ  din  Judeţul  Ilfov  pentru  anul  şcolar  2010-2011, 
prezentată în anexa ce face  parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2 Se împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean Ilfov să 
semneze  documentul  ce  cuprinde  reţeaua  unităţilor  de  învăţământ  din 
Judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2010-2011.

          
          Art. 3   Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                        Avizează,                            
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. 
Din ................2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr _____ din _____  2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit   prevederilor  art.  141,  lit  b,  din  Legea  nr.  84/1995  a 

învătământului, republicată, modificată şi completată:

“Ministerul Educaţiei,  Cercetării  şi  Inovării  elaboreaza, coordoneaza si 

aplica  politica  nationala  in  domeniul  educatiei.  In  acest  scop  exercita 

urmatoarele atributii:

……………………………………………………………………….

    b)  organizeaza  reteaua  invatamantului  de stat  si  propune Guvernului 

cifrele  de  scolarizare,  pe  baza  studiilor  de  prognoza,  cu  consultarea 

unitatilor  de  invatamant,  a  autoritatilor  locale si  a  agentilor  economici 

interesati;”

Conform  art.91,  alin  1  lit  f  din  Legea   nr.215/2001  a  administraţiei 

publice  locale,  republicată, modificată şi completată:

“Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.”



În  temeiul  prevederilor  legale  sus  menţionate  propunem acordarea 

avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov 

pentru anul şcolar 2010-2011

 Faţă de cele precizate am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care 

îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
  
  Gheorghe Roman                                                             Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr _____ din _____  2010

RAPORT

Potrivit   prevederilor  art.  141,  lit  b,  din  Legea  nr.  84/1995  a 

învătământului, republicată, modificată şi completată:

“Ministerul Educaţiei,  Cercetării  şi  Inovării  elaboreaza, coordoneaza si 

aplica  politica  nationala  in  domeniul  educatiei.  In  acest  scop  exercita 

urmatoarele atributii:

……………………………………………………………………….

    b)  organizeaza  reteaua  invatamantului  de stat  si  propune Guvernului 

cifrele  de  scolarizare,  pe  baza  studiilor  de  prognoza,  cu  consultarea 

unitatilor  de  invatamant,  a  autoritatilor  locale si  a  agentilor  economici 

interesati;”

Potrivit   prevederilor  Instrucţiunilor  pentru  fundamentarea  cifrei  de 

şcolarizare  şi  stabilirea  reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar 

aprobate  prin  Ordinul  Ministrului  Educaţiei,  Cercetării,  Tineretului  şi 

Sportului nr.3064/2010

Reţeaua şcolară va avea avizul consiliilor locale şi judeţene 



Conform  art.91,  alin  1  lit  f  din  Legea   nr.215/2001  a  administraţiei 

publice  locale,  republicată, modificată şi completată:

“Consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.”

În  temeiul  prevederilor  legale  sus  menţionate  s-a  propus  acordarea 

avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov 

pentru anul şcolar 2010-2011

Faţă de cele precizate am întocmit prezentul proiect de hotărâre pentru 

a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

        Direcţia ECONOMICA                            Directia Juridică şi 
                                                                    Administraţie  Publica

        Director Executiv                                               Director Executiv 
          Bogdan Costea                                                     Irina Suliman

Serviciu  Juridic Contencios 
 Avizare Legalitate Acte                                                            

      Şef serviciu 
Adela Steliana Ralea 
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