ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind organizarea reţelei şcolare pe
raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2016/2017.
Nr.14 din 15.02.2016.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.19, alin.(4) şi art.61, alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr 5556/27.10.2015 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de preşcolari şi elevi din învăţământul particular
şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016/2017;
Analizând :
- Avizul conform nr.142 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,
înregistrat la Primăria comunei Grindu sub nr.200/28.01.2016;
- adresa nr. 1482 din 20.11.2015 emisă de Şcoala Gimnazială Grindu prin care ne
comunică cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2016/2017;
Având în vedere :
- expunerea de motive, nr.243 din 02.02.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.242 din 02.02.2016 al secretarului comunei;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.59 şi 194 din 15.02.2016;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.14 din 15.02.2016;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(6), lit.” a „ pct.1, art . 45, alin.(1)
şi art. 115, alin.(1), lit.” b ” din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul
şcolar 2016/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei Grindu,
primarului comunei Grindu, Şcoala Gimnazială Grindu şi Inspectoratului Şcolar Judeţean
Ialomiţa, în vederea aducerii la îndeplinire.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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În conformitate cu :
- prevederile art.19, alin.(4) şi art.61, alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr.
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şi confesional, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016/2017;
Analizând :
- avizul conform nr.142 din 11.01.2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa,
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- adresa nr. 1482 din 20.11.2015 emisă de Şcoala Gimnazială Grindu prin care ne
comunică cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2016/2017;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru anul
şcolar 2016/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.10.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 07.03.2016.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Unitatea şcolară cu personalitate juridică
(nivelul de invăţământ)

ANEXĂ
la H.C.L.nr.10 din 07.03.2016.

Unitatea şcolară care va funcţiona ca structură a
unităţii şcolare cu personalitate juridică
(nivelul de invăţământ)

Şcoala Gimnazială GRINDU
( nivel preşcolar, primar, gimnazial)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Busuioc Petre

