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HOTĂRÂRE 
 

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

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov, intrunit in sedinta de lucru 
 

Având în vedere:  
• proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• expunerea de motive a Primarului; 
• adresa Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 14363/14.12.2017, înregistrată la Registratura 

Generală a Primăriei Domnești sub nr. 20410/28.12.2017 privind Decizia I.S.J. Ilfov nr. 
307/14.12.2017, impreuna cu Anexa 1 la decizie, cu referire la acordarea avizului conform 
pentru unitățile de învățământ de stat care vor funcționa cu personalitate juridică în anul scolar 
2018-2019; 

• HCL Domnesti nr. 125/14.12.2017 privind aprobarea propunerii rețelei școlare la nivelul 
Comunei Domnești județul Ilfov pentru anul școlar 2018-2019; 

• 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 structura 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 duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art.3  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului UATC Domnești.  

 
 

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                       NĂSTASE VICTOR                
 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                    /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                  COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
 

Nr. 4 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.01.2018 
Cu un nr. de __15__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __15__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu __15__ consilieri                                        
 
 


