
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MILOSESTI 

 HOTARARE 

privind acceptarea  infiintarii  unui consortiu  scolar intre  urmatoarele unitati de 
invatamant  preuniversitar de stat : Scoala Profesionala Milosesti , Liceul Tehnologic  „ Mihai 
Eminescu „ Slobozia  si Scoala Profesionala Agricola  Traian 

     Consiliul Local al  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , 
      Avand in vedere :

- prevederile  art. 62 din  Legea educatiei  nationale nr. 1/2011 , cu modificarile si 
completarile ulterioare ;   

- prevederile art.  8 din Regulamentul – cadru  aprobat  prin  OMECTS nr. 5488 / 2011  
privind  aprobarea Regulamentului – cadru  pentru organizarea  si functionarea consortiilor scolare;

- Adresa Directorului Scolii Profesionale Milosesti  , nr.  112/20.02.2013  ; 
Examinand : 
- expunerea de motive  a Primarului  comunei Milosesti  , nr. 458/21.02.2013 ;
- referatul secretarului comunei , nr. 459/21.02.2013 ; 
-    raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert , 
nr. 467/22.02.2013 ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr.471/22.02.2013 ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr.470/22.02.2013  ;      
        In temeiul  art. 36, alin.(2), lit.d) , alin.(6), lit.a), pct.1, art. 45, alin. (1) , art. 115 , alin. 1, lit b)  
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile si 
completarile ulterioare 

HOTARASTE :

  Art. 1 . Se accepta infiintarea  unui consortiu  scolar intre urmatoarele  unitati  de 
invatamant  preuniversitar de stat : Scoala Profesionala Milosesti , Liceul Tehnologic  „ Mihai 
Eminescu „ Slobozia  si Scoala Profesionala Agricola  Traian .

Art.2.  Consortiul scolar nu va avea personalitate juridica  si  va functiona  in baza 
Contractului de parteneriat  incheiat intre unitatile de invatamant  preuniversitar de  stat prevatute la 
art.1  si a Regulamentului propriu de organizare si functionare  intocmit in conformitate  cu 
prevederile  Regulamentului –Cadru  aprobat  prin  OMETCS  nr. 5488/2011 .

Art.3. Primarul localitatii Milosesti va aduce la indeplinire  prevedeile  prezentei hotarari. 

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier local Săvulescu Stela 

Contrasemnează ,
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