CONSILIUL
LOCAL
JUDEŢUL IALOMIŢA

AL

COMUNEI

SFANTU

GHEORGHE

HOTĂRÂRE
privind structura reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat
cu personalitate juridică din comuna Sfantu Gheorghe
pentru anul şcolar 2019 /2020
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 29,01,2019
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr.5460 din 22,11,2018;
- Avizul conform al Inspectoratului Scolar Ialomita nr.19454 din 20,12,2018
Examinand:
- Referatul de specialitate al secretarului inregistrat sub nr. 89 din 09,01,2019;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr. 90 din 09,01,2019
- Raportul de avizare al Comisiei de Cultură, Învăţământ,Sanatate , Familie,Munca si
Protecţie Socială , Tineret si Sport, nr.28 din 29,11,2018;
In conformitate cu :
- Prevederile art. 61, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, cu modificările
şi completările ulterioare, art. 3 din Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.24 din O.M.C.S. nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidenţa efectivelor de antepreşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019/2020;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct. 1, respectiv art.
45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă structura reţelei şcolare a unităţii de învăţământ de stat cu
personalitate juridică din comuna Sfantu Gheorghe pentru anul şcolar 2019/ 2020, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei comunei Sfantu Gheorghe şi pe site-ul www.sfintugheorghe.ro .
Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului comunei Sfantu
Gheorghe, Primarului comunei Sfantu Gheorghe şi Inspectoratului Şcolar Ialomiţa în vederea
aducerii la îndeplinire.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Raducanu Sorin Marian
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CONTRASEMNEAZA,
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