ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei
Balaciu în anul şcolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 26.02.2020
Având în vedere :
- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.4700 din
28.11.2019
- avizul conform nr.20011 din 11.12.2019 al Inspectoratului Şcolar al judetului Ialomiţa cu privire la
organizarea reţelei şcolare la nivelul comunei Balaciu, în anul scolar 2020-2021 .
În conformitate cu :
- prevederile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 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 2020-2021, aprobată prin Ordinul MEN nr.5090/2019.
- prevederile art.19 alin.1 - 4 şi art.61 alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 , cu modificările şi
completările ulterioare.
Examinând:
- rapoartele nr.3344 din 05.12.2019 al comisiei de buget-finante şi respectiv nr.3328 din 05.12.2019 al
comisiei de învăţământ din cadrul consiliului local
- raportul nr.3292 din 03.12.2019 al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.3270 din 02.12.2019
În temeiul art.129 alin.(7) raportat la alin.(2) lit.d) si art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) din
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu completările ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Pentru anul şcolar 2020-2021, reţeaua şcolară de pe raza comunei Balaciu rămâne neschimbată ,
respectiv se organizează într-o singură unitate şcolară cu personalitate juridică – Şcoala Gimnazială ,,Arhimandrit
Teofil” Balaciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Prin grija secretarului general al 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 publicare în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din data
de 26.02.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu codificările şi completările ultrioare, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0
voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cornel Mihu

Nr.1
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 26.02.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.1 din 26.02.2020
Nr.
Crt.

Unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică
SCOALA GIMNAZIALĂ
,,ARHIMANDRIT TEOFIL,,
BALACIU

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cornel Mihu

Structuri
arondate
Nu

Adresa

Comuna Balaciu
Sat Balaciu, str.
Pitisteanu nr.7

OBS.
(modificări
Intervenute)
Nivel de
învăţământ:
- preşcolar
- primar
- gimnazial
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