
ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSII,IUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA

HorAnAnn
privind aprobarea retelei qcolare din comuna Jilava, Jude{ul Ilfov, pentru anul 2016-2017

Consiliul Local al comunei Jilava, intrunit in qedin{a ordinarl la data de 28,04"2016;

Av6nd in vedere expunerea de motive a primarului comunei Jilava la proiectul de hotdrAre privind
aprobarea refelei Ecolare din comuna Jilava, judelul Ilfov, pentru anuI2016-2017,

Decizia Inspectoratului $colar Judelean Ilfov nr, 1612016 pentru organizarea relelei ;colare a unitalilor de

invdldm6nt preuniversitar de stat pentru anul qcolar 2016-2017 din judelul Ilfov, inclusiv cele din comuna Jilava si

aprobarea relelei gcolare din comuna Jilava,judeful Ilfov, pentru anul2016-2017,

JinAnd seama de avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,

finanle, agriculturd, gospoddrie comunald gi come4, amenajarea teritoriului, urbanism gi proteclia mediului,
administrarea domeniului public gi privat al comunei Jilava la proiectul de hotdrAre privind aprobarea relelei
qcolare din comuna Jilava, judelul Ilfov, pentru anul2016-2017,

Tinfind seama de avizul favorabil al comisiei pentru invSldmAnt, sdndtate, familie, culturd, minoritdfi,
protecfie sociald, activitdli sportive, agrement gi turism la proiectul de hotdrdre privind aprobarea relelei ;colare
din comuna Jilava, judepl Ilfov, pentru anul2016-2017,

in conformitate cu prevederile art, 36 alin. (2) lit. d) si alin, (6) lit. a), pct. 1 din Legea nr. 27512001. privind
administralia publicd locald, republicatb, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cele ale art. 19 alin. (4), aft. 6l
alin. (2) din Legea nr. 112011 a Educaliei Nalionale, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, gi cele ale art. 12 gi

17 din Ordinul Ministrului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului nr.656412011 privind aprobarea

Procedurii de atribuire a denumirilor unitdlilor de invdldmAnt din sistemul nalional de invdldmAnt preuniversitar,
in temeiul art.36, alin. (2), lit. d), art. 45, a1in.(1) 9i art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr.2l5l200l, a

administraliei publice locale, republicatd ;

Adoptd prezenta:
HOTANANP

Art.l. Se apoba releaua gcolara din comuna Jilava, judelul llfov, ce va funcliona pe raza teritoriald a

comunei Jilava pentru anul gcolar 2016-2017, dupa cum urmeaza:
. Scoala Gimnaziald nr. 1 Jilava-Ilnitate cu personalitate juridicd, cu sediul in gos. Giurgiului nr. 266,

Jilava, Ilfov;
. Scoala Gimnaziald.nr.2-lJnitate cu personalitate juridicd, cu sediul in str. Verii nr.33, Jilava,Ilfov;
. Gradinita nr. I Jilava- Structura qcolard arondatd la Gradinila nr.2, cu sediul in str. Verii nr, 33, Jilava,

Ilfov;
. Gradinita nr.2 Jilava litate juridicS, cu sediul in Str. Ungureni nr.12, Jilava,Ilfov.

Art.2, Primarul va inire a prevederilor prezentei hotdrdri.
nte de qedin{5,

Contrasemneazd
secretarul comunei

Nr" 10
Adoptatd in gedinta ordinari di
Cu un numdr de 8 voturi pentru, din 8 consilieri prezenfi, din
JILAVA,ILFOV

numdrul total de 15 in functie


