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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reț elei ș colare de pe raza comunei Raciu  

pentru anul de învăț ământ 2012 – 2013 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ  DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ș edinț ă ordinară astăzi, 16.03.2012, 
Având în vedere: 

 adresa nr. 30/M/01.02.2012 a Inspectoratului Școlar Județ ean Dâmboviț a ș i 
referatul nr. 1036/05.03.2012, întocmit de secretarul comunei Raciu; 

 avizul comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;  
 prevederile art. 61, alin. 2, art. 63, alin. 1, ș i art. 95, alin. 1, lit. j, din Legea nr. 

1/2011 a educaț iei naț ionale, cu modificările ș i completările ulterioare; 
În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 39, alin. 1, art. 45, alin. 1 ș i art. 115, alin.1, lit. 
b din Legea nr. 215/2001 a administraț iei publice locale, republicată, cu modificările 
ș i completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Reț eaua ș colară de pe raza comunei Raciu, pentru anul de 
învăț ământ 2012 – 2013, având următoarea componenț ă: 
 Școala Gimnazială Raciu; 
 Școala Gimnazială Șuț a Seacă - Raciu; 
 Școala Primară Siliș tea - Raciu; 
 Grădiniț a cu program normal Raciu; 
 Grădiniț a cu program normal Șuț a Seacă - Raciu; 
 Grădiniț a cu program normal Siliș tea - Raciu. 
Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL Raciu nr. 
34/29.11.2011 privind aprobarea Reț elei ș colare de pe raza comunei Raciu pentru 
anul de învăț ământ 2012 – 2013. 
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Raciu iar pentru aducerea acesteia la cunoș tinț a persoanelor ș i 
instituț iilor interesate se însărcinează secretarul comunei Raciu. 

 
 
 

Preș edinte de ș edinț ă,      Secretar, 
           consilier local Badea Constantin       jr. Zaharia Alin 
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