ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
...........................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind aprobarea structurii retelei scolare din comuna Ulmeni, judetul Calarasi ,
pentru anul scolar 2019 - 2020
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara in data de
27 februarie 2019;
Avînd în vedere;
- Adresa Inspectoratului Scolar al Judetului Calarasi , nr.3280/29.10.2018 , prin care
solicita comunicarea de propneri privind reorganizarea unitatilor de invațămînt de pe raza
UAT Ulmeni, pentru anul scolar 2019 – 2020, precum ;și răspunsul la această adresa motivat
de faptul că nu exisă propuneri de modificari;
- Prevederile Ordinului MEN nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta
efectivelor de anteprescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum
si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant
preuniversitar ;
- Avizul conform nr.31/08.01.2019;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.52/12.12.2018, privind alegere presedintelui de sedinta;
- Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate ,
- Raportul de avizare al; Comisiei de invatamant, sanatate si familie, activitati social
culturale, culte, munca si protective sociala si protectie copii, tineret si sport, inregistrat sub
nr.1065/27.02.2019;
- Prevederile art.36 alin.(1) şi în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă structura retelei scolare din Comuna Ulmeni, judetul Calarasi , pentru
anul scolar 2019 – 2020, dupa cum urmeaza;
a) UNITATE DE INVATAMANT CU PERSONALITAE JURIDICA;
Scoala Gimanziala “Grigore Moisil “Ulmeni ( PRI, GIM).
b) STRUCTURI ARONDATE;
Scoala Gimnaziala nr.2 Ulmeni ( PRI, GIM)
Gradinita cu Program Normal nr.1 Ulmeni (PRE)
Gradinita cu Program Normal nr.2 Ulmeni (PRE)
Art.2. Primarul comunei Ulmeni va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion FLOREA
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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