ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 12.09.2014 la Şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Caracal
Şedinţa a fost deschisă de d-nul director Tudor Cătălin,
(secretarul
municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil fiind la cursuri în interes de serviciu),
care a făcut prezenţa, arătând că sunt prezenţi 15 consilieri din cei 19 consilieri locali
aleşi. Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4 şi art. 40 alin.1 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, secretarul municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în
condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi. Şedinţa a fost
convocată de Primarul municipiului Caracal prin adresa nr. 233/11.09.2014 în baza
Dispoziţiei nr. 1319/11.09.2014.
Ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Maciu Marin, propunerea
fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de
zi.
D-nul primar, dă citire ordinei de zi, care este aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1.Proiectul de hotărâre nr. 232/11.09.2014 referitor la înfiinţarea centrelor
financiar contabile ale unitatilor de invatamant din Municipiul Caracal conform
retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică şi a
structurilor subordonate începând cu anul şcolar 2014-2015 este prezentat de d-nul
director Cătălin Ionuţ Tudor care arată că având în vedere adresa nr. 6470/05.09.2014
a Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, prevederile Ordinului M.E.N. nr.
5454/12.11.2013, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de
şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ pentru anul şcolar 2014-2015, prevederile art.61 din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
HCL Caracal nr. 8/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 20142015,este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru ducerea la îndeplinirea
a actelor mai sus menţionate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier
Maciu Marin, declară închise lucrările şedinţei extraordinare.
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