ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei
Balaciu în anul şcolar 2016-2017
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, întrunit
în şedinţă ordinară, astăzi 18.02.2016
Având în vedere :
- adresa nr.103/11.01.2016 a Inspectoratului Şcolar al judetului Ialomiţa cu privire la
emiterea avizului conform pentru organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Balaciu, în
anul scolar 2016-2017 .
În conformitate cu :
- prevederile pct.III ,,Emiterea avizului conform pentru organizarea/reorganizarea reţelei
şcolare,, din Ordinul M.E.N. nr.5556/27.10.2015
- prevederile art.19 alin.1 - 4 şi art.61 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 , cu
modificările şi completările ulterioare.
Examinând:
- raportul nr.209 din 03.02.2016 al comisiei de specialitate a consiliului local.
- raportul nr.236 din 08.02.2016 al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.174 din 29.01.2016
În temeiul art.36 alin.6 lit.a), pct.1 raportat la alin.2 lit.,,d,, si art.45 alin.(1) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Pentru anul şcolar 2016-2017, reţeaua şcolară de pe raza comunei Balaciu,se
organizează ,astfel:
1. Unitatea şcolară cu personalitate juridică – Şcoala gimnazială ,,Arhimandrit Teofil” Balaciu,
nivel de învăţământ : preşcolar,primar,gimnazial.
Art.2 - Prin grija secretarului comunei,prezenta hotărâre se va comunica: primarului
comunei,Scolii gimnaziale ,,Ahimandrit Teofil,, Balaciu, I.S.J. Ialomiţa,Instituţiei Prefectului şi se va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi postare pe site-ul instituţiei.
Adoptată cu respectarea art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vătăşelu Constantin

Nr.3
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 18.02.2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

CĂTRE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IALOMITA

Având în vedere prevederile art.19 alin.4 şi art.61 din Legea Educatiei Nationale
nr.1/2011, vă rugăm să emiteţi avizul conform pentru organizarea reţelei şcolare de pe raza
comunei Balaciu.
Precizăm faptul că reţeaua şcolară propusă a funcţiona în anul şcolar 2015-2016,
cuprinde:
Nr.
Crt.

1.

Unitatea scolară cu personalitate
juridică

Unitate şcolară care va funcţiona
ca structură a şcolii cu
personalitate juridică

Şcoala gimnazială ,,ARHIMANDRIT TEOFIL,, BALACIU
Nivel de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial

Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.g) din anexa la Ordinul M.E.N.
nr.5556/2015 ,precizăm faptul că se asigură finanţarea unităţii de învăţământ de stat,în
condiţiile în care aceasta funcţionează cu efective sub limitele prevăzute de lege.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
Velicu Victor
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