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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.69 

                                  din  5 04  2012 

  
privind acordarea acceptului de infiintare a consortiului scolar „Primii paşi”  

 
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 68/20 03 2012 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara   în data de 5 

04 2012; 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 27 428/20 03 2012 ,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr. 27 420/20 03 2012, al Serviciului 

Evidenţa Patrimoniului; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere adresa nr. 571/07.02.2012  a Inspectoratului  Scolar Judetean 

Galati; 

 Având în vedere prevederile art.8 din Ordinul 5 488/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, emis 

de  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI; 

 Având în vedere prevederile art.62, alin.1 şi 2 din Legea educaţiei naţionale  

nr.1/2011, actualizată;   

 Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 45  alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

Art.1 – Se acceptă înfiinţarea consortiului scolar „Primii paşi” , alcătuit din 

următoarele unităţi şcolare: Şcoala gimnaziala nr.7 „C.Brancoveanu” si Gradinita cu 

program prelungit nr.9 „Sf Nicolae “. 

 

Art.2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.3– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă 

                         Avram Răzvan Corneliu 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 

                                                            Secretarul municipiului Galaţi 

                                                           Matei Grigore 
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