HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu
pentru anul şcolar 2013-2014
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului comunei Gogoşari privind organizarea reţelei şcolare
la nivelul com.Gogoşari pentru anul şcolar 2013-2014, înregistrată cu nr.558 / 21.02.2013;
- referatul compartimentului de specialitate, nr.559 / 21.02.2013;
- raportul comisiei de specialitate, nr.577 / 25.02.2013;
- avizul comisiei juridice, nr.578 / 25.02.2013;
- solicitarea directorului Şcolii cu clasele I-VIII ,,Marin GH. Popescu,, Gogoşari, privind
organizarea reţelei şcolare la nivelul com.Gogoşari pentru anul şcolar 2013-2014;
- avizul nr.346/2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, privind organizarea reţelei
şcolare la nivelul com. Gogoşari pentru anul şcolar 2013-2014;
- prevederile art.19, alin.4 şi 61, alin.2 din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale,
modificată şi completată ulterior;
- prevederile art.36, alin.6, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul 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,

HOTĂREŞTE:
Art.1 - Se aprobă organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, pentru anul
şcolar 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei şi de reprezentantul
legal al Şcolii cu clasele I-VIII “Marin GH. Popescu” Gogoşari.
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul instituţiei prin grija secretarului com. Gogosari şi va fi
comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu şi tuturor celor interesaţi.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar,

Consilier Puiu Maria
Chelu Septembrie
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ANEXĂ
la H.C.L. nr.9/2013

REŢEAUA ŞCOLARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA COMUNA GOGOŞARI,
PENTRU ŞCOLAR 2013-2014

Denumirea unităţii de învăţământ cu Denumirea unităţii de învăţământ fără
personalitate juridică - adresă, nr. personalitate juridică (arondată) telefon/fax/e-mail/niveluri de învăţământ
adresă, nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de
învăţământ
ŞCOALA GIMNAZIALA
ŞCOALA PRIMARĂ
“MARIN DRĂCEA”
,,MARIN GH. POPESCU,,
COM. GOGOŞARI
Loc. IZVORU, com. GOGOŞARI
Adresa: Str. Principala, nr.285
Tel/fax: 0246/228149
Nivel şcolarizat PRE, PRIM, GIM
Nivel şcolarizat PRE, PRIM

Preşedinte de şedinţă,
Secretar,
Consilier Puiu Maria
Chelu Septembrie

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr.558 /21.02.2014

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare la nivelul comunei
Gogoşari, judeţul Giurgiu pentru anul şcolar 2013-2014, fac următoarele precizari:
În conformitate cu dispoziţiile art. 61, alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, „reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu
avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special
postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu
avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.
În comuna Gogosari funcţionează o unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi o
structură de învăţământ preşcolar şi primar fără personalitate juridică arondată la unitatea de
învăţământ cu personalitate juridică, după cum urmează:
▪ Şcoala Gimnazială “Marin GH. Popescu” comuna Gogoşari – învăţământ preşcolar,
primar şi gimnazial- cu personalitate juridică;
▪ Şcoala primară “ Marin Drăcea”(structură arondată la Şcoala Gimnazială “Marin GH.
Popescu” din comuna Gogoşari) - învăţământ preşcolar, primar – fără personalitate juridică.
Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate provizoriu.
În vederea aprobării organizării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, în
conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, şi ţinând cont de propunerea Şcolii
Gimnaziale cu clasele I-VIII “Marin GH. Popescu” din comună, am solicitat şi obţinut avizul
conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, pentru învăţământul preşcolar şi primar din
satul Izvoru pentru anul şcolar 2013-2014.
Pentru punerea în aplicarea a noilor reglementări privitoare la sistemul naţional de
învăţământ şi cu respectarea prevederilor legale mai sus menţionate, propun organizarea reţelei
şcolare de învăţământ primar în satul Izvoru, pentru anul şcolar 2013-2014, aşa cum este
prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre, supus spre dezbatere.
Având în vedere considerentele mai sus prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care
vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Septembrie
Nr.559 / 21.01.2013

RE FE RAT
Subsemnatul, Chelu Septembrie, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărăre privind aprobarea organizarii reţelei şcolare la
nivelul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu pentru anul şcolar 2013-2014, având în vedere
dispoziţiile art. 61, alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, “reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul
conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal,
reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”.
În comuna Gogosari funcţionează o unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi o
structură de învăţământ preşcolar şi primar fără personalitate juridică arondată la unitatea de
învăţământ cu personalitate juridică, după cum urmează:
▪ Şcoala Gimnazială “Marin GH. Popescu” comuna Gogoşari – învăţământ preşcolar,
primar şi gimnazial- cu personalitate juridică;
▪ Şcoala primară “ Marin Drăcea”(structură arondată la Şcoala Gimnazială “Marin GH.
Popescu” din comuna Gogoşari) - învăţământ preşcolar, primar – fără personalitate juridică.
Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate provizoriu.
În vederea aprobării organizării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, în
conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, şi ţinând cont de propunerea Şcolii
Gimnaziale cu clasele I-VIII “Marin GH. Popescu” din comună, s-a solicitat prin adresa
înaintată de Primăria Gogoşari obţinerea avizului de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu,
pentru învăţământul preşcolar şi primar din satul Izvoru pentru anul şcolar 2013-2014.
În urma solicitării instituţiei s-a obţinut avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Giurgiu, pentru învăţământul preşcolar şi primar din satul Izvoru pentru anul şcolar 2013-2014.
Faţă de cele expuse mai sus vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.
Secretar,
Chelu Septembrie

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 577 / 25.02.2013

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Tonca Daniel–
Silviu, Chelu Maria, Bratoi Marin, Chira Iulică şi Răuţă Gheorghe”, întrunită în
şedinţa de azi, 25.02.2013, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu pentru anul şcolar 2013-2014”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Gogoşari pentru anul şcolar 20132014, comisia de specialitate este de acord cu cele expuse în expunere, supusă
la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Tonca Daniel-Silviu

Chelu Maria

Bratoi Marin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 578 / 25.02. 2013

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”,
în şedinţa de azi, 25.02.2013, au analizat următoarea ordine de
zi:”Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare la nivelul
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu pentru anul şcolar 2013-2014”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se
aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Membru,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Bigan Georgel-Florian

