CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr.7097 din 03.07.2018
PROIECT

HOTĂRÂRE
cu privire la pregătirea condiţiilor materiale în vederea deschiderii
noului an şcolar 2018/2019

Consiliul Local al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere raportele cu privire la pregătirea condiţiilor materiale în vederea
deschiderii noului an şcolar 2018/2019 în comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi;
Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind contenciosul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6), lit. a) pct.1 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată cu modificările și completările
ulterioare;
Ţinând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54
alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primite din
partea comisiilor de specialitate ale consiliului local nr._____, nr._______,
nr.______/2018;
În temeiul art.45 alin.(1) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri cu privire la pregătirea condiţiilor
materiale în vederea deschiderii noului an şcolar 2018/2019, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Orice persoană care se consideră, vătămată într-un drept al său ori intr-un
interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Art.3.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei, unităţilor de învăţământ
din comuna Ţibăneşti, medicilor de familie din comuna Ţibăneşti, şefului formaţiei civile
de pompieri și pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă
publică.

Nr._____

Dată astăzi ______ 2018
INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR

ing. ec. Aurica Cobuz
Contrasemnat pentru legalitate ,
SECRETARUL COMUNEI
Liliana Tiron
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Anexa nr.1 la
nr. ____din 31 iulie

PROGRAM DE MĂSURI
cu privire la pregătirea condiţiilor materiale în vederea deschiderii
noului an şcolar 2018/2019

Nr.
crt.
0
1.

2.

3.

4.

5.

Măsura propusă
1
Conducerile unităţilor şcolare din comuna
noastră vor lua măsuri de gestionare, în
condiţiile legii, a bunurilor mobile şi imobile, a
materialelor de construcţii, a combustibililor
ş.a.,
Conducerile şcolilor din comuna Ţibăneşti,
vor proceda la mobilizarea tuturor forţelor, a
personalului propriu şi a comitetelor de părinţi
pentru executarea reparaţiilor curente la şcoli şi
anexe.
Primarul comunei Ţibăneşti, va urmări ca
aprovizionare cu materialele necesare în
vederea efectuării reparaţiilor curente la
unităţile de învăţământ din comună să se facă
în limita fondurilor alocate prin buget pentru
această activitate.
Odată cu executarea reparaţiilor curente la
unităţile de învăţământ conducerile acestora
vor lua măsuri pentru revizuirea instalaţiilor de
încălzit, a sobelor, a instalaţiilor electrice,a
mijloacelor de stingere a incendiilor din dotare.
Conducerile unităţilor de învăţământ cu
personalitate juridică din comună, împreună cu
primarul comunei, vor desfăşura o activitate
intensă în vederea accesării de programe şi
proiecte la unităţile de învăţământ de pe

Termen de
execuţie
2

permanent

31
august
2018

01
august
2018

31
august
2018

permanent

Cine răspunde
3
Directorii
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică
Conducerile
şcolilor din
comuna
Ţibăneşti
Primarul
comunei şi
inspectorul
contabil al
consiliului local
directorii
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică şi şeful
formaţiei civile
de pompieri
primarul
comunei şi
directorii
unităţilor de
învăţământ cu

6.

7.

8.

9.

teritoriul comunei noaste.
Conducerile unităţilor de învăţământ din
comuna Ţibăneşti, vor lua măsuri de
03
aprovizionare cu manuale şcolare și, septembrie
distribuirea acestora pe şcoli, în aşa fel încât la
2018
deschiderea anului şcolar 2018/2019 elevii să
aibă manualele şcolare .
Primarul comunei Ţibăneşti, va urmări ca
medicii de familie și asistentul medical
comunitar din comuna, să asigure vizitarea deschiderea
tuturor unităţilor de învăţământ, din raza
noului an
administrativ-teritorială, pentru a se constata
școlar
modul de asigurare a condiţiilor igienicosanitare în vederea deschiderii noului an
şcolar, precum şi situaţia igienico-sanitară a
populaţiei şcolare.
Directorii
unităţilor de învăţământ cu
personalitate juridică vor lua măsurile ce se
14
impun în vederea aprovizionării cu întreaga septembrie
cantitate de combustibili necesari.
2018
Directorii unităţilor de învăţământ
vor
constitui, o comisie de recepţie a lucrărilor de
reparaţii curente la toate unităţile de
03
învăţământ, care va întocmi un raport scris, septembrie
asupra stadiului finalizării lucrărilor de reparaţii
2017
curente, ocazie cu care se vor face propuneri
pentru remedierea, imediată, a eventualelor
deficienţe.
Raportul de recepție al lucrărilor va fi prezentat
și primarului comunei.

pers.juridică
directorii
unităţilor de
învăţământ cu
personalitate
juridică

primarul
comunei
medicii de
familie și
asistentul
medical
comunitar
directorii
unităţilor de
învăţământ cu
pers.juridică

directorii
unităţilor de
învăţământ cu
pers.juridică
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