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H O T Ă R Â R E A NR. 17/ 28.02.2012
privind atribuirea de noi denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 în
unitatea administrativ teritorială Cucuteni
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2012 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 21 din 23.02.2012 şi a convocatorului nr. 396
din 23.02.2012 ;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 1, lit. „a” si „b” si art. 19 din Ordinului nr.
6564/13.12.2011 a Ministrului Educaţiei,Cercetării Tineretului şi Sportului privind aprobarea Procedurii
de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale ;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi nr. 958 din 16.02.2012 prin care ne
comunică avizul conform privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ pruniversitar ;
Având în vedere expunerea de motive nr.386 din 22.02.2012 , proiectul de hotărâre nr. 385 din
22.02.2012 iniţiat de primarul comunei prin care propune schimbarea denumirii şcolare în anul şcolar
2012-2013 ;
Având în vedere raportul de specialitate nr.387 din 22.02.2012 a secretarului unităţii
administrative teitoriale ;
Având în vedere prevederile prevederile art. 2, alin.1, lit.”d” din OG nr. 63/29.08.2011 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Având în vedere avizul favorabil al proiectului de hotărâre de comisia de specialitate ;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(5) lit.”d” din Legea nr.215/2001, republicată , privind
administraţia publică locală, modificată şi completată ;
În temeiul art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii unităţii de învăţamânt preuniversitar de stat cu personalitate
juridică (PJ) si fără personalitate juridică (AR) din comuna Cucuteni , începând cu anul şcolar 20122013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prvederile prezentei vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare şi va fi comunicată ;
primarului comunei , Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru
verificarea legalităţii , unităţii de învăţământ pentru cunoaştere şi punere în aplicare .
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Adoptată în şedinţa din data de 28.02.2012 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
din numărul total de 9 consilieri în funcţie

ANEXA NR. 1 LA DE HOTĂRÂREA NR. 17/28.02.2012
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