
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea propunerii rețelei școlare la nivelul  
Comunei Domnești județul Ilfov pentru anul școlar 2018-2019 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 

 
Având în vedere:  

• expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• adresa Scolii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnesti nr. 1183/29.11.2017, înregistrată la 

Registratura Generală a Primăriei Domnești sub nr. 19006/29.11.2017 privind aprobarea 
propunerii retelei scolare din localitatea Domnesti pentru anul scolar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 5472/07.11.2017 al Ministrului Educatiei Nationale; 
• avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti. 

 

În conformitate cu prevederile: 
• prevederile art. 19 alin. (1) și art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, 
               

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) litera a) pct. 1 şi art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 215/2001 cu 
privire la administrația publică locală,  republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă propunerea rețelei școlare la nivelul Comunei Domnești județul Ilfov pentru 
anul școlar 2018-2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
                           
 

     
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea propunerii rețelei școlare la nivelul  
Comunei Domnești județul Ilfov pentru anul școlar 2018-2019 

 
 
 

Având în vedere: 
• adresa Scolii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu” Domnesti nr. 1183/29.11.2017, 

înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Domnești sub nr. 
19006/29.11.2017 privind aprobarea propunerii retelei scolare din localitatea 
Domnesti pentru anul scolar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 5472/07.11.2017 al Ministrului Educatiei Nationale; 
• prevederile art. 19 alin. (1) și  art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
• prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) litera a) pct. 1 şi art. 45 alin. (6) din  Legea nr. 

215/2001 cu privire la administrația publică locală,  republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Domnesti, prezentul proiectul de 
hotarare in forma prezentata. 
 
 
 

 
PRIMAR, 

GHIŢĂ IOAN-ADRIAN 
 

 


