ROMANIA
JUDETUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL
VOSLABENI
HOTARAREA NR.1/2012
CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI VOSLABENI SI
A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2012
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2012
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.1/2012, a primarului comunei Voslabeni , in
calitatea sa de initiator
Legea 293/2011 privind Legea bugetului de stat pe anul 2012
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006
privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Legea 500/2002 privind finantele publice
Procesul verbal de afişare nr.243/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.244/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 245/2012
Văzând raportul nr.246/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul prevederilor art.36, alin 2, litera b, alin 4 litera e si art 40 si art. 45 alin 1 ,
art. 115,alin 1 , litera b şi alin 4 , alin 6 , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1. Se aproba Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al comunei Voslabeni
pe cele doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, la partea de venituri in
sumă de 2.888 mii lei,iar la partea de cheltuieli în sumă de 2.888 mii lei
Art.2. Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe 8 capitole şi 16 subcapitole în sumă totală
de 1.688 mii lei după cum urmează:
- Venituri proprii – 796 mii lei
- Venituri prelevate de la bugetul de stat – 892 mii lei
Art.3.Se aprobă bugetul local la partea de cheltuieli în sumă totală de 1.688 mii lei după cum
urmează:
Capitolul 51.02 – autorităţi executive – 390 mii lei, din care:
- cheltuieli de personal 310 mii lei cuprinse în 2 articole şi 12 aliniate
- cheltuieli cu bunuri şi servicii -80 mii lei cuprinse în 3 articole şi 8 aliniate
Capitolul 54.02 – alte servicii publice generale – 102,50 mii lei , din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 20 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
- fondul de rezervă bugetară – 5 mii lei cuprins într-un articol
- cheltuieli de capital- 77,50 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
Capitolul 56.02 –transferuri cu caracter general -3 mii lei din care:
- transferuri – 3 mii cuprinse într-un articol şi un aliniat
Capitolul 61.02 – ordine publică şi siguranţă naţională- 27 mii lei din care :
- cheltuieli de personal – 22 mii lei cuprinse în 2 articole şi 12 aliniate
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 5 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat

Capitolul 65.02 – învăţământ – 583 mii lei din care:
cheltuieli de personal – 500 mii lei cuprinse în 2 articole şi 10 aliniate
cheltuieli cu bunuri şi servicii – 60 mii lei cuprinse în 2 articole şi 8 aliniate
asistenţă socială -19 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
alte cheltuieli – 4 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie – 122 mii lei din care :
- cheltuieli de personal – 40 mii lei cuprinse în 2 articole şi 8 aliniate
- cheltuieli cu bunuri şi servicii 32 mii lei cuprinse în 3 articole şi 4 aliniate
- cheltuieli de capital 50 mii lei într-un articol şi un aliniat
Capitolul 68.02 – asigurări şi asistenţă socială 167 mii lei din care:
- cheltuieli de personal – 75 mii lei cuprinse în 2 articole şi 7 aliniate
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 30 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
- transferuri – 7 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
- asistenţă socială – 55 mii lei cuprinse înt-un articol şi un aliniat
Capitolul 70.02 – servicii şi dezvoltare publică 173.5 mii lei din care :
- cheltuieli cu bunuri si servicii – 148,50 mii lei cuprinse în 2 articole şi 4 aliniate
- cheltuieli de capital – 25 mii lei cuprinse într-un articil şi un aliniat
Capitolul 74.02 – protecţia mediului 50 mii lei din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 50 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
Capitolul 84.02- transporturi 70 mii lei din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 70 mii lei cuprinse într-un articol şi un aliniat
Art.4 Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii în sumă de 1.200
mii lei din care:
- cheltuieli de personal -30 mii lei cuprinse în 2 articole şi 8 aliniate
- cheltuieli cu bunuri şi servicii – 715 mii lei cuprinse în 4 articole şi 8 aliniate
- cheltuieli de capital – 455 mii lei cuprinse într-un articol şi 2 aliniate
Art.5 Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2012 în forma prezentată la anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.6 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul şi contabilul comunei Voşlăbeni.
Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului jud Harghita, Primarului
comunei Voslabeni precum si persoanelor interesate.
Voslabeni la 31.01.2012
-

Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Presedinte de sedinta

Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARAREA NR. 2/2012
PRIVIND APROBAREA LIMITELOR
VENITURILOR POTENTIALE PROVENITE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE
DEPASESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE STICTA
NECESITATE INTR-O GOSPODARIE
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 31.01.2012
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2/2012 , al primarului Comunei Voşlăbeni , în calitatea
sa de iniţiator
Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001, privind venitul minim
garantat ,
Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Procesul verbal de afişare nr.247/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.248/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 249/2012
Văzând raportul nr.250/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul art. 36 alin. 1 , art 40 si art 45 alin. 1, precum şi art. 115,alin 1 litera b şi alin 4 ,
alin 6 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă limtele veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate intr-o gospodarie ,
nivelul limitelor va avea urmatoarea configuratie.
1. BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODARIE
1. masina de gatit (aragaz cu 4 ochiuri) 460 lei
2. frigider 560 lei
3. combina frigorifica 899 lei
4. congelator 595 lei
5.masina de spalat automata 849 lei
6.masina de spalat neautomata 438 lei
7 aspirator de praf 124 lei
8.televizor color 279 lei
9.video (DVD player ) 240
10.radiocasetofon dublu casete 60 lei
11.telefon mobil 84 lei
12calculator personal 3311 lei
13. drujba 349 lei
( bunurile mobile mentionate mai sus , folosite mai mult de 24 de luni , limitele se vor diminua la
jumatate )
2. VENITURI POTENTIALE PROVENITE DIN VANZAREA TERENURILOR SI DIN
VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

14. terenuri arabile 600 lei / ha
15 teren intravilan 2000 lei/ha
16 teren forestier 2500 lei/ha
17 pasuni 500 lei/ha
18 fanete 500 lei/ha
19 vii nobile 15.000 lei/ ha
3. CULTURI AGRICOLE –UM-VENIT NET/HA/AN
20 grau 90 lei/ha /an
porumb 90 lei/ha /an
21 fasole 90 lei/ha/an
22 orz 95 lei/ha /an
23 floarea soarelui 92,4 lei/ha /an
24 cartofi 700 lei/ha /an
25 pepeni 400 lei/ha /an
26 sfecla 150 lei/ha /an
27vie struguri de masa 400 lei/ha /an
28 vie struguri de vin 200 lei /ha /an
29 tutun 90 lei/ha /an
30 soia 90 lei livezi 500 lei/ha /an
31soia 500 lei /ha /an
4. CATEGORI DE ANIMALE
32 bovine , vaci , bivolite ( in lactatie ) , boi , bivoli , vitei pana la 6 luni ,
taurasi 1000 lei/ cap /an
33 porcine , porci la ingrasat , scroafe cu purcei 300 lei/cap /an
34 ovine , oi, miei 80 lei/cap /an
35 caprine –tineret caprin 100 lei/cap /an
36 cabaline –cai magari catari 400 lei/cap /an
37 pasari –rate,gaini , gaste , curci bibilici 25 lei/cap /an
38 familii de pasari 100 lei /cap/an
39 iepuri de casa 30 lei /cap / an
Art.3.Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul şi compartimentul de asistenţă
socială a comunei Voşlăbeni
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.

Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Voslabeni la 31.01.2012
Presedinte de sedinta
Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARAREA NR. 3/2012
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ DE AJUTOR SOCIAL ŞI EFECTUEAZĂ
MUNCĂ UTILĂ CONFORM LEGII 276/2010
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 31.01.2012
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3/2012 , al primarului Comunei Voşlăbeni , în calitatea
sa de iniţiator
Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii 416/2001, privind venitul minim
garantat ,
Art. 28,alin 3 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Procesul verbal de afişare nr.251/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.252/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 253/2012
Văzând raportul nr.254/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul art. 36 alin. 1 , art 40 si art 45 alin. 1, precum şi art. 115,alin 1 litera b şi alin 4 ,
alin 6 , din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă planul de lucrări de interes local pentru persoanele care beneficiază de
ajutor social şi efectuează muncă utilă conform Legii 276/2010 , plan cuprins în anexa 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul , viceprimarul şi referentul de
venituri comunei Voşlăbeni
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.

Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Voslabeni la 26.01.2011
Presedinte de sedinta
Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARARE NR.4/2012 PRIVIND
DESTINATIA MASEI LEMNOASE CARE SE VA EXPLOATA DIN FONDUL FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI VOSLABENI , AFLATA IN ADMINISTAREA
DIRECTIEI SILVICE PE RAZA OCOLULUI SILVIC MIERCUREA –CIUC IN CURSUL
ANULUI 2012
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 31.01.2012
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre nr. 4/2012 , inaintat de către primarul comunei Voşlăbeni
LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
Prevederile Amenajamentului Silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei
Voşlăbeni , aprobat prin AVIZ CTAS nr.61/2007
Procesul verbal de afişare nr.254/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.255/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 256/2012
Văzând raportul nr.257/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul . art. 36 alin 1 , alin 2 lit c si alin 3 , art. 40 alin 1 , art, 45 alin. 1, art. 49
precum şi art. 115 alin 1 litera b si alin 3 , alin 6 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă valorificarea masei lemnoase care se va exploata din fondul forestier
proprietate publica a comunei Voslabeni , aflat in administarea Directiei Silvice Miercurea-Ciuc ,
pe raza Ocolului Silvic Miercurea- Ciuc in anul 2012 după cum urmează :
- cantitatea de 100 mc lemn de foc pentru instituţii , iar diferenţa catre agenti
economici cu activitate de exploatare forestiera , prin licitatie publica
Art. 2. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul si responsabilul de fond
forestier al comunei Voslabeni .
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.
Voslăbeni la 31.01.2012
Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Presedinte de sedinta
Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARARE NR. 5/2012 PRIVIND
DESTINATIA MASEI LEMNOASE CARE SE VA EXPLOATA DE PE PĂŞUNILE
ÎMPĂDURITE PROPRIETATE COMUNEI VOSLABENI , PE RAZA OCOLULUI SILVIC
MIERCUREA-CIUC IN CURSUL ANULUI 2012
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 26.01.2011
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre nr. 5/2012 , inaintat de către primarul comunei Voşlăbeni
LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
Amenajamentului Silvic al fondului forestier proprietate privată a comunei Voşlăbeni ,
aprobat prin AVIZ CTAS nr. 31/2011
Procesul verbal de afişare nr.258/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.259/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 260/2012
Văzând raportul nr.261/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul . art. 36 alin 1 , alin 2 lit c si alin 3 , art. 40 alin 1 , art, 45 alin. 1, art. 49
precum şi art. 115 alin 1 litera b si alin 3 , alin 6 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă valorificarea masei lemnoase care se va exploata de pe păşunile
împădurite proprietate comunei Voslabeni , pe raza Ocolului Silvic Miercurea- Ciuc in anul
2012 după cum urmează :
- cantitatea de 200 mc lemn de foc pentru instituţii , iar diferenţa catre agenti
economici cu activitate de exploatare forestiera .
Art. 2. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul si responsabilul de fond
forestier al comunei Voslabeni .
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.
Voslăbeni la 31.01.2012
Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Presedinte de sedinta
Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARARE NR.6/2012
PRIVIND DESTINATIA MASEI LEMNOASE CARE SE VA EXPLOATA DIN FONDUL
FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI VOSLABENI ,
AFLATA IN ADMINISTAREA DIRECTIEI SILVICE PE RAZA
OCOLULUI SILVIC BORSEC IN CURSUL ANULUI 2012
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 26.01.2011
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre nr. 6/2012 , inaintat de către primarul comunei Voşlăbeni
LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
Prevederile Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a comunei Voşlăbeni ,
aprobat prin AVIZ CTAS nr.168/2003
Procesul verbal de afişare nr.262/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.263/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 264/2012
Văzând raportul nr.265/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul . art. 36 alin 1 , alin 2 lit c si alin 3 , art. 40 alin 1 , art, 45 alin. 1, art. 49
precum şi art. 115 alin 1 litera b si alin 3 , alin 6 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă valorificarea masei lemnoase care se va exploata din fondul forestier
proprietate publica a comunei Voslabeni , aflat in administarea Directiei Silvice Miercurea-Ciuc ,
pe raza Ocolului Silvic Borsec in anul 2012, catre agenti economici cu activitate de exploatare
forestiera, prin licitatie publica .
Art. 2. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul si responsabilul de fond
forestier al comunei Voslabeni .
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.
Voslăbeni la 31.01.2012
Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Presedinte de sedinta
Tinca Valentin

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL VOSLABENI
HOTARARE NR.9/2012
PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REŢELEI ŞCOLARE AFLATE PE RAZA
ADMINISTRATIVĂ A COMUNEI VOŞLĂBENI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 ÎN
CONFORMITATE CU AVIZUL 5045/2011 AL INSPETORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN
HARGHITA
Consiliul Local al comunei Voslabeni intrunit in sedinta ordinară din data de 31.01.2012
Având în vedere,
Proiectul de hotărâre nr. 9/2012 , inaintat de către primarul comunei Voşlăbeni
Adresa nr. 1942/11/2011 a Ministerului Educaţiei Cecetării Tineretului şi Sportului prin
care se transmit autorităţilor locale modalitatea de avizare şi de reorganizare a reţelelor scolare ,
Art. 61, alin 2 din Legea 1/2011 privind Educaţia Naţională ,
Adresa nr. 5045/2011 a Inspectoratului Şcolar Harghita prin care se comunică faptul că în
urma sedinţei Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Harghita , a analizat
propunerea comunei Voşlăbeni şi a acordat avizul conform , ca reţeaua scolară din comuna
Voşlăbeni în anul 2012-2013 să funcţioneze identic ca în anul şcolar 2011-2012 ,
Procesul verbal de afişare nr.274/2012 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă
decizională conform Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Vazand raportul favorabil nr.275/2012 al comisiei pentru activitati economico-financiare,
agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Local Voslabeni , precum şi
raportul favorabil al compartimentului financiar contabil nr. 276/2012
Văzând raportul nr.277/2012 favorabil al comisiei juridice şi de dişciplină , protecţia
copiilor, tineret şi sport , protecţia mediului şi turism
In temeiul . art. 23 , alin 1 , art. 36 alin 1 , alin 2 si alin 3 , art. 40 alin 1 , art, 45 alin. 1,
art. 49 precum şi art. 115 alin 1 litera b si alin 3 , alin 6 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare aflate pe raza administrativă a comunei
Voşlăbeni pentru anul şcolar 2012-213 în conformitate cu avizul 5045/2011 al Inspectoratului
Judeţean Harghita , reţea şcolară prevăzută în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art. 2. Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Voslabeni .
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru
verificarea legalităţii , Inspectoratului Şcolar Harghita , direcţiunii Scolii Generale Teodor
Chindea Voşlăbeni şi se afisează la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţa publică.
Voslăbeni la 31.01.2012
Contrasemneaza secretar
Urzica Augusta Cristina

Presedinte de sedinta
Tinca Valentina

