ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA SANTAU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 1/2012
privind schimbarea denumirii Şcolii cu clasele I-VIII din Santău
Consiliul local al comunei Santău, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
13.01.2012;
Având în vedere Adresa primită din partea Şcolii cu clasele I-VIII din
Santău, înregistrată la nr. 60/11.01.2012;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c),art. 6 şi ale art. 14 din Ordinul nr.
6564/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
În temeiul prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 (1) şi (2) lit. c/d, 44, 45, 47 şi 48 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă schimbarea denumirii şcolii cu personalitate juridică din
„Şcoala cu clasele I-VIII Santău” în „Şcoala Gimnazială Santău”, codul „GIM”.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul
Satu Mare, Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi celor interesaţi, de către
secretarul comunei.
Santău, 13.01.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Şuth Doina Elena

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Maria Micu

JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI SANTĂU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
schimbarea denumirii Şcolii cu clasele I-VIII din Santău

Propun acest proiect de hotărâre în urma solicitării conducerii Şcolii cu clasele
I-VIII din Santău.
Propunerea de schimbare a denumirii unităţii de învăţământ mai sus
menţionată este justificată, având în vedere prevederile Ordinului nr. 6564/2011 al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea
procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional
de învăţământ preuniversitar şi ale Ordonanţei nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare.
Santău, 11.01.2012
PRIMAR,
Mihalca Gheorghe

