ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe
raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2021/2022.
Nr.20 din 26.11.2020.

Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.19, alin.(4) şi art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr.5599/21.09.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2021/2022;
Analizând :
- adresa nr.18.509 din 17.11.2020 comunicată de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița;
- proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022 - Școala Gimnazială Grindu;
- Avizul conform nr.___ din________ emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa;
Având în vedere :
- referatul de aprobare, nr.2408 din 26.11.2020 primarului comunei Grindu;
- raportul nr.___ din ____________ al compartimentului de specialitate;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.___ din ____________;
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat cu nr.____ din__________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(7), lit.” a „ şi art. 139, alin.(1), lit.” b ”
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru
anul şcolar 2021/2022, conform anexei nr.1 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, Şcolii Gimnaziale Grindu şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, în vederea
ducerii la îndeplinire.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe
raza comunei Grindu, pentru anul şcolar 2021/2022.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.19, alin.(4) şi art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr.5599/21.09.2020 pentru aprobarea
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2021/2022;
Analizând :
- proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022 - Școala Gimnazială Grindu;
- Avizul conform nr.19536 din 16.12.2020 emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa;
Având în vedere :
- referatul de aprobare, nr.2408 din 26.11.2020 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2414 din 26.11.2020;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.19, nr.16 și nr.16 din 12.01.2021;
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei înregistrat sub nr.4 din 12.01.2021;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” d „ coroborat cu alin.(7), lit.” a „ şi art. 139, alin.(1), lit.” b ”
din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare pe raza comunei Grindu, pentru
anul şcolar 2021/2022, conform anexei nr.1 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, Şcolii Gimnaziale Grindu şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, în vederea
ducerii la îndeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.4.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.01.2021.
Adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi…………………….... 9
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1)din Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Nr.
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1
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cu
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Gimnazială
Grindu

ANEXA nr.1
la H.C.L.nr.4 din 19.01.2021.
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arondată (AR)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie
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-
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Adresa

Str.Primăriei, nr.40
Localitatea Grindu
Județul Ialomița

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

