
ROMÂNIA  

 COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

  

HOTĂRÂREA NR.  8   /  29.06.2012 

Privind  aprobarea  reorganizarii  si functionarii retelei scolare  a unitatilor de invatamant  
preniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul scolar 2012 

- 2013 

 

Consiliul Local  al comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit de indata  
în şedinţă extraordinara legal  constituita in   data de    29.06.2012; 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 
primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la aprobarea 
reorganizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru 
anul scolar 2012 - 2013; 

• Adresa nr. 2584 A din 20.01.2012 a Inspectoratului Scolar Judetean Constanta  
inregistrata la Primaria comunei Adamclisi sub nr. 375 / 13.02.2012 prin care s-a 
acordat aviz conform retea scolara 2012 – 2013  pentru unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

• Adresa nr. 416 A din 20.02.2012 a Inspectoratului Scolar Judetean Constanta ; 
• Adresa nr. 871 A / 05.05.2012 inregistrata la noi cu nr. 1464 / 11.05.2012 a 

Inspectoratului Scolar Judetean Constanta; 
• Referatul doamnei Sibel Serif, secretarul comunei Adamclisi; 
• Avizul comisiei de specialitate nr. 2 pentru invatamant, sanatate si familie, munca 

si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social - culturale; 
• Prevederile art. 19, alin. (4) ,  lit. a) si c) si art. 61, alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011 

a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. nr. 1395 / 2010 privind finantarea unitatilor 

de invatamant pe baza standardelor de cost pe elev / prescolar, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile  art. 2 din Ordinul MECT nr. 6564 /  17.02.2011 privind aprobarea 
Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul 
national de invatamant preuniversitar  cu personalitate juridica si a structurilor 
arondate acestora cu nivelul cel mai inalt de invatamant scolarizat in unitatea de 
invatamant respectiva; 



• Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
• În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d),   art. 36 alin. (6),  lit. a), pct. 1  

raportat la alin. (2), lit. d) , art. 39, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) coroborat cu 
art. 45, alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

  Art. 1 - Se aprobă  reorganizarea si functionarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant  preuniversitar de stat  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta 
pentru anul scolar 2012 – 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare.   

   Art. 2.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  Primarul 
comunei Adamclisi, domnul Burcea Anton Tudorel si reprezentantul legal al Liceului ,, 
Jean Dinu’’ Adamclisi. 

 Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si persoanelor 
abilitate pentru ducerea la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru 
control si verificarea legalitatii. 

 Hotararea a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _____ impotriva, 1 
abtineri  din totalul de  10  consilieri prezenti  din cei 11 consilieri in functie. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              
               CONTRASEMNEAZĂ  
 CONSILIER       
                                                                                                                                  SECRETAR  
                                                                                                                                  SIBEL SERIF                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. A LA HCL NR.  8    DIN 29.06.2012 

 

 

 

Nr. crt. Unitatea de invatamant cu  
personalitate juridica 

Nivelul de 
invatamant 

Adresa  Unitatea de 
invatamant fara 

personalitate  
juridica (structura) 

1 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar, 
Gimnazial, 
Liceal 

Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

 

2 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Adamclisi, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Adamclisi 

3 Liceul tehnologic  ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea 
Urluia, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Urluia 

4 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Prescolar Localitatea  
Zorile,  
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Gradinita cu 
program normal 
Zorile 

5 Liceul tehnologic  ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar Localitatea 
Urluia, 
comuna 

Scoala primara nr. 1 
Urluia 



Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

6 Liceul  tehnologic ,, Jean 
Dinu’’ Adamclisi 

Primar Localitatea 
Zorile, 
comuna 
Adamclisi, 
judetul 
Constanta 

Scoala primara nr. 2  
Zorile 
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